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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
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
2

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 ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА», тому iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня.
Станом на дату оприлюднення цiєї рiчної iнформацiї емiтента за 2014 рiк у
роздiлi «Iнформацiя про рейтингове агентство» ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»
надає актуальну iнформацiю щодо пiдтвердження рiвня рейтингу емiтента.
Усi акцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 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 перiодi 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.
За результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати
дивiдендiв не приймалось.
Протягом звiтного перiоду ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не здiйснювало викуп
власних акцiй, тому iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
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перiоду вiдсутня.
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;
- 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.
Емiтент веде Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом, тому Звiт про
рух грошових коштiв (за непрямим методом) не заповнюється.
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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)
26798
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). Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та
компетенцiї, що визначається Статутом Товариства. Утворення та вiдкликання (змiна) органiв
Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом внесення змiн до
Статуту Товариства.
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
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4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
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 експлуатацiю
радiоелектронних засобiв
радiорелейного зв’язку

№РРЛ-14-0050167

29.02.2012

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

08.12.2016

Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронних засобiв
радiорелейного зв’язку

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№РРЛ-14-0050168
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис

29.02.2012

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

08.12.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС 150-140084473

16.11.2012

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС 150-140084474

16.11.2012

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС 150-140084475

16.11.2012

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку

№БС 150-140084476

16.11.2012

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС 150-140084477

16.11.2012

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС 150-140084478

16.11.2012

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС 150-140084479

16.11.2012

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС 150-140084480

16.11.2012

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС 150-140084481

16.11.2012

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС 150-140084492

05.03.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

7

сухопутної рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС 150-140084494

05.03.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС 150-140084499

05.03.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072199

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072200

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072201

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072202

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072203

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072204

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072205

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072206

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072207

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072208

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072209

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072210

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
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виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

№14-01-072211

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072212

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072213

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072214

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072215

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072216

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072217

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу

№14-01-072218

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072219

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072220

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072221

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072222

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072223

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072224

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072225

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072226

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072227

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072228

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072229

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072230

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072231

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072232

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

12

Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072233

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072234

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072235

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072236

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072237

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072238

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072239

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю

№14-01-072240

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072241

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072242

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072243

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072244

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072245

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072246

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072247

23.04.2013 УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

13.09.2017
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радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного

ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072248

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072249

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072250

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072251

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072252

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072253

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072254

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072255

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072256

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072257

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072258

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072259

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072260

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072261

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
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виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

№14-01-072262

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072263

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072264

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072265

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072266

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072267

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072268

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу

№14-01-072269

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072270

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072271

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072272

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072273

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072274

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072275

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072276

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072277

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072278

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072279

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072280

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072281

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072282

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072283

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072284

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072285

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072286

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072287

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072288

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072289

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072290

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю

№14-01-072291

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072292

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072293

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072294

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072295

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072296

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072297

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072298

23.04.2013 УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

13.09.2017
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радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного

ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072299

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072300

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072301

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072302

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072303

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072304

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072305

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072306

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072307

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072308

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072309

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072310

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072311

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072312

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
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виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

№14-01-072313

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072314

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072315

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072316

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072317

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072318

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072319

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу

№14-01-072320

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072321

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072322

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072323

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072324

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072325

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072326

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072327

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072328

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072329

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072330

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072331

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072332

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072333

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072334

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072335

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072336

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072337

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072338

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072339

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072340

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072341

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї

27

виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

№14-01-072342

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072343

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072344

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072345

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072346

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072347

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072348

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу

№14-01-072349

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072350

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072351

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072352

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072353

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072354

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072355

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072356

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072357

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072358

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072359

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072360

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072361

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072362

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072363

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072364

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072365

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072366

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072367

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072368

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072369

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072370

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю

№14-01-072371

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072372

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072373

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072374

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072375

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072376

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072377

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072378

23.04.2013 УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

13.09.2017
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радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного

ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072379

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072380

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072381

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072382

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072383

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072384

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072385

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072386

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072387

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072388

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072389

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072390

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072391

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072392

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
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виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

№14-01-072393

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072394

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072395

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072396

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072397

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072398

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072399

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу

№14-01-072400

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072401

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072402

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072403

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072404

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072405

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072406

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072407

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-072408

23.04.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073303

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073304

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073305

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073306

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073307

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073308

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

37

Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073309

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073310

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073311

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073312

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073313

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073314

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073315

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю

№14-01-073316

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073317

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073318

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073319

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073320

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073321

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073322

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073323

03.07.2013 УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

13.09.2017
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радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного

ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073324

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073325

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073326

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073327

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073328

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073329

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073330

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017
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зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073331

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073332

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073333

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073334

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073335

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073336

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073337

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
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виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

№14-01-073338

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073339

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073340

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073341

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073342

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073343

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14-01-073344

03.07.2013

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

13.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Лiцензiя на надання послуг з
перевезення пасажирiв i
небезпечних вантажiв
автомобiльним транспортом

№14-01-073345

АД №064684

Опис

Дозвiл на експлуатацiю машин,
механiзмiв
Опис

Дозвiл на виконання роботи
пiдвищеної небезпеки
Опис

Металургiйна переробка
металобрухту

АД №064453

АВ №515995

Дозвiл на продовження експлуатацiї

МIНIСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ
УКРАЇНИ

Необмежена

04.10.2012

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Необмежена

МIНIСТЕРСТВО
РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
30.07.2010
БУДIВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

07.07.2015

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

№0857.13.14

28.03.2013

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД
УКРАЇНИ

28.03.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1016.13.14

11.04.2013

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД
УКРАЇНИ

11.04.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

07.06.2011

МIНIСТЕРСТВО
ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ
УКРАЇНИ

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Опис

25.07.2012

Строк дiї лiцензiї необмежений.

АГ №578663

Лiцензiя на право провадження
дiяльностi з використання джерел
iонiзуючого випромiнювання

13.09.2017

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Господарська дiяльнiсть, пов’язана
iз створенням об’єктiв архiтектури

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

Опис

Лiцензiя на медичну практику

03.07.2013

ОВ №050500

14.08.2013

ПIВДЕННО-СХIДНА
ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ З
ЯДЕРНОЇ ТА РАДIАЦIЙНОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖ.IНСПЕКЦIЇ
ЯДЕРН.РЕГ.УКРАЇНИ

14.08.2018

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

1770.10.14-27.10.0

06.12.2010

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ

06.12.2015
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обладнання пiдвищеної небезпеки

Опис

Дозвiл на виконання роботи
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на експлуатацiю машин,
механiзмiв, устаткування
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на виконання випробування
електроустаткування
електростанцiй та мереж,
технологiчного електрообладнання
напругою понад 1000В (до 110 кВ)
Опис

Дозвiл на виконання робiт
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на виконання роботи
пiдвищеної небезпеки
Опис

Виробництво електричної енергiї

Опис

Транспортування теплової енергiї
магiстральними та мiсцевими

УПРАВЛIННЯ
ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ ПО
ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№2518.13.14

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ
03.09.2013
ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ ПО
ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

02.09.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№2519.13.14

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ
03.09.2013
ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ ПО
ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

02.09.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1018.13.30

01.10.2013

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

30.09.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№159.11.30

07.12.2011

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

07.12.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ
№1547.11.14-27.10.0 31.08.2011
ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ ПО
ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

31.08.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

АГ №500381

25.05.2011

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ
РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ (НКРЕ)

11.05.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданої лiцензiї або оформлення нової лiцензiї.

АГ №578287

26.08.2011

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ
РЕГУЛЮВАННЯ

27.07.2016
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(розподiльчими) тепловими
мережами
Опис

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)
Опис

Постачання природного газу за
нерегульованим тарифом
Опис

Виробництво теплової енергiї на
теплоелектроцентралях,
когенерацiйних установках та
установках з використанням
нетрадицiйних або поновлюваних
джерел енергiї
Опис

Постачання теплової енергiї

Опис

Централiзоване водопостачання та
водовiдведення
Опис

Дозвiл на виконання роботи
пiдвищеної небезпеки: водолазнi
роботи
Опис

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ (НКРЕ)
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданої лiцензiї або оформлення нової лiцензiї.

АГ №578278

26.08.2011

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ
РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ (НКРЕ)

27.07.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданої лiцензiї або оформлення нової лiцензiї.

АВ №527296

14.10.2010

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ
РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ (НКРЕ)

07.10.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданої лiцензiї або оформлення нової лiцензiї.

АД №036405

11.07.2012

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ,
ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI
ЕНЕРГЕТИКИ (НКРЕ)

14.06.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданої лiцензiї або оформлення нової лiцензiї.

АГ №578280

26.08.2011

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ
РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ (НКРЕ)

27.07.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданої лiцензiї або оформлення нової лiцензiї.

АВ №429204

10.12.2010

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

09.12.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданої лiцензiї або оформлення нової лiцензiї.

№1120.13.14

24.04.2013

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

24.04.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на експлуатацiю машин,
механiзмiв, устаткування
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на виконання роботи
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на продовження виконання
робiт пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на виконання роботи
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на експлуатацiю машин,
механiзмiв, устаткування
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на виконання випробування
електроустаткування
електростанцiй та мереж
Опис

Дозвiл на виконання будiвельних
робiт ЖДЦ ст. Сортирувальна.
Реконструкцiя складу ПММ

№2454.13.14

Опис

Дозвiл на початок роботи з
експлуатацiї дiлянки по переробцi
згару цинкового

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД
УКРАЇНИ

22.08.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1908.11.14.27.10.0 02.11.2011

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД
УКРАЇНИ

02.11.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№0624.10.14-27.10.0 13.05.2010

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД
УКРАЇНИ

13.05.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№2520.13.14

03.09.2013

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД
УКРАЇНИ

02.09.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№2553.13.14

05.09.2013

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД
УКРАЇНИ

04.09.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1019.13.30

01.10.2013

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

30.09.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№ДЦ 11512180292

IНСПЕКЦIЯ ДЕРЖАВНОГО
АРХIТЕКТУРНО03.10.2012
Необмежена
БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

Строк дiї дозволу - до кiнця будiвництва.

Опис

Заготiвля, переробка, металургiйна
переробка металобрухту кольорових
металiв

23.08.2013

АВ №580923

22.05.2011

МIНIСТЕРСТВО
ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ
УКРАЇНИ

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений.

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ
№535/01.02.14.12230 20.08.2002
Необмежена
ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦI
УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКIЙ
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ОБЛ.
Строк дiї дозволу необмежений.

Опис

Дозвiл на початок роботи з
виробництва продуктiв роздiлення
повiтря, ремонту та налаштування
криогенного обладнання

730.03.14.51.55.0

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ
18.09.2003 ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦI Необмежена
УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКIЙ
ОБЛ.
Строк дiї дозволу необмежений.

Опис

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
Дозвiл на початок роботи з
УПРАВЛIННЯ
експлуатацiї дiлянки з виробництва
№535/01.02.14.14130 20.08.2002 ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦI Необмежена
електродiв для ручного дугового
УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКIЙ
зварювання
ОБЛ.
Строк дiї дозволу необмежений.

Опис

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
Дозвiл на початок роботи з
УПРАВЛIННЯ
експлуатацiї дiлянки з виробництва №535/01.02.14.12610 20.08.2002 ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦI Необмежена
зливкiв з алюмiнiєвих сплавiв
УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКIЙ
ОБЛ.
Строк дiї дозволу необмежений.

Опис

Дозвiл на продовження експлуатацiї
№3438.10.30-13.10.0 11.10.2010
об’єкта
Опис

Дозвiл на експлуатацiю машин,
механiзмiв, устаткування
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами
Опис

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ
УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦI
ТА ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ

03.02.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1374.13.14

21.05.2013

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД
УКРАЇНИ

21.05.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1211037000-228

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО
23.08.2011
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
УКРАЇНИ

23.08.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1211037000-229

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО
23.08.2011
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
УКРАЇНИ

23.08.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Надання послуг i виконання робiт
протипожежного призначення

АГ №595784

Опис

Спецiальний дозвiл на користування
надрами видобування технiчних
пiдземних вод, родовище
«Сартанськi колодязi»
Опис

Дозвiл на виконання робiт
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на право функцiонування
постiйного розхiдного пункту
тимчасового зберiгання вибухових
матерiалiв
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами ЦТНП-2
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами с/п

ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ
ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Спецiальний дозвiл на користування
надрами

10.02.2012

№4359

07.09.2007

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГЕОЛОГIЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

07.09.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№5003

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО
26.08.2009
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
УКРАЇНИ

26.08.2029

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№3289.11.30-27.10.0 05.09.2011

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ
УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦI
ТА ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ

05.09.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№008771

21.01.2013

УГБ ГУМВС УКРАЇНИ В
ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

20.12.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№14123366008

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
17.04.2012
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

17.04.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1412300000-34

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
20.12.2012
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

20.12.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" не визначилось щодо необхiдностi продовження
термiну дiї виданого дозволу.

№1412337200-34

07.02.2011

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО

07.02.2016
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«Чайка»

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами «Яхтклуб»
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами комплекс
«Александрiя»
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами ДОЦ
«Райдужний»
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами ДОЦ
«Сонячний»
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами гот.
«Дружба», п/б «Нептун»
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами ЦРБ
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1412337200-44

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
23.08.2012
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

23.08.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" не визначилось щодо необхiдностi продовження
термiну дiї виданого дозволу.

№1423681101-37

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
20.12.2012
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

20.12.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1423955502-42

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
26.01.2011
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

26.01.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1423955100-34

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
18.08.2010
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

18.08.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1412336600-47

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
07.02.2011
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

07.02.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" не визначилось щодо необхiдностi продовження
термiну дiї виданого дозволу.

№1412336300-64

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
20.12.2012
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

20.12.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами панс.
«Металург»
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами панс.
«Азов'є»
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами МСЧ
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами АГНКС90
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами ДК
Металургiв
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами АБЗ-1
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами АБЗ-2

№1423955502-44

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
06.03.2012
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

06.03.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1423984401-41

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
26.01.2011
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

26.01.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1412336600-45

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
06.11.2012
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

06.11.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1412336600-52

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
16.06.2011
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

16.06.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1412336600-48

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
07.02.2011
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

07.02.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1412336600-53

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
16.06.2011
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

16.06.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1412336900-38

16.06.2011

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО

16.06.2016
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ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами ДОЦ
«Алиє паруса»
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами ПАТ
"ММК IМ. IЛЛIЧА"
Опис

Дозвiл на спецiальне
водокористування

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1423688801-13

Дозвiл на зберiгання хром (VI)
оксид
Опис

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у
2014р.
Опис

Дозвiл на спецiальне
водокористування

№1412336600-044а 30.01.2013

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ
УКРАЇНИ

30.07.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1412336600-44

30.07.2010

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ
УКРАЇНИ

30.07.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
16.05.2013
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

01.05.2016

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№703/13

23.07.2013

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ
УКРАЇНИ

06.12.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№28.16 ОДА

01.07.2013

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГIЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ
УКРАЇНИ

31.12.2014

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або отримання нового дозволу у 2015 роцi.

№УКР-ДОН 5189

Опис

03.09.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№УКР-ДОН 5589

Опис

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
03.09.2013
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГIЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
11.04.2012
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

01.05.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
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виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

Дозвiл на спецiальне
водокористування

№УКР-ДОН 5220

Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ радiотелефонного
зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового УКХ
радiоелектронного зв'язку

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
ОХОРОНИ
22.05.2012
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

01.06.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№№14-09-026(592УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
18.10.2010
802)
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

18.10.2015

Дозволи з №14-09-026592 по №14-09-026802: ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА"
припускає можливiсть продовження термiну дiї виданих дозволiв або
оформлення нових дозволiв.

№№14-05-025(525УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
07.10.2010
688)
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

01.01.2015

Дозволи з №14-05-025525 по №14-05-025688: ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА"
припускає можливiсть продовження термiну дiї виданих дозволiв або
оформлення нових дозволiв.

№БС30-14-0135616 14.01.2014

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

05.12.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС30-14-0135617 14.01.2014

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

05.12.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС30-14-0135618 14.01.2014

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

05.12.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№БС30-14-0135619 14.01.2014

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

05.12.2018
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Опис

Дозвiл на виконання роботи
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на експлуатацiю машин,
механiзмiв, устаткування
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на виконання роботи
пiдвищеної небезпеки
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами
Опис

Дозвiл на виконання роботи iз
збагачення корисних копалин
Опис

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у
2014р.
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№0744.14.14

24.03.2014

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ
ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ У
ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

23.03.2019

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№0745.14.14

24.03.2014

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ
ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ У
ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

23.03.2019

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1365.13.30

26.12.2013

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ
ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ У
ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

25.12.2018

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1211000000-103

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГIЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ
27.02.2014
ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМIНIСТРАЦIЇ

27.02.2019

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№1554.14.14

01.07.2014

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
УПРАВЛIННЯ
ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ У
ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.

30.06.2019

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№3213

01.01.2014

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ
УКРАЇНИ

31.12.2014

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" планує оформлення нового дозволу на розмiщення
вiдходiв у 2015 роцi.

№1412336600-44

03.04.2014

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ
УКРАЇНИ

03.04.2019

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.
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Лiцензiя на придбання, зберiгання,
перевезення, реалiзацiю,
використання прекурсорiв
"Перелiку наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
прекурсорiв"
Опис

Дозвiл виконувати випробування
машин,механiзмiв,устаткування
пiдвищеної небезпеки
Опис

Спецiальний дозвiл на користування
надрами
Опис

Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронних засобiв
радiорелейного зв’язку

№293162

Спецiальний дозвiл на користування
надрами
Опис

Дозвiл на експлуатацiю об’єкта
поводження з небезпечними
вiдходами
Опис

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у
2014 роцi
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами ПАТ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ

21.08.2019

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

№869.14.30

26.08.2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

25.08.2019

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№3950

07.07.2006

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГЕОЛОГIЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

Документ виданий на 13 рокiв. ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" не визначилось щодо
необхiдностi продовження термiну дiї виданого дозволу.

№№РРЛ-140002375-394
Опис

21.08.2014

29.02.2012

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

08.12.2016

Дозволи з №РРЛ-14-0002375 по №РРЛ-14-0002394: ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА"
припускає можливiсть продовження термiну дiї виданих дозволiв або
оформлення нових дозволiв.

№4673

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО
28.12.2007
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
УКРАЇНИ

28.12.2027

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№20

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА
25.04.2013 ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI

31.12.2014

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

№07.18

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО
13.05.2013
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
УКРАЇНИ

01.01.2015

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу у 2015 роцi.

№1412336600-44

03.04.2014

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ
УКРАЇНИ

03.04.2019

54

"ММК IМ. IЛЛIЧА"
Опис

Надання освiтнiх послуг
навчальними закладами, пов’язаних
з одержанням професiйної освiти на
рiвнi квалiфiкацiйних вимог до
професiйно-технiчного навчання,
пiдвищення квалiфiкацiї
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами
Опис

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданого дозволу або оформлення нового дозволу.

АЕ №527387

03.10.2014

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I
НАУКИ УКРАЇНИ

08.07.2017

ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї
виданої лiцензiї або оформлення нової лiцензiї.

№1421555900-63

19.12.2014

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ
УКРАЇНИ

19.12.2021

Документ виданий на 7 рокiв. ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть
продовження термiну дiї виданого дозволу або отримання нового дозволу.
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13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АФГАНЕЦ»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
24816350
4) місцезнаходження
87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Левченка, буд. 1, кiмната 402
5) опис
Вiдповiдно до Установчого договору про створення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«03» квiтня 1997 року ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є засновником ТОВ «АФГАНЕЦ», статутний
капiтал якого сформований за рахунок внескiв учасникiв. Внесок ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»
складає 3 000,00 гривень, що складає 30 % статутного капiталу ТОВ «АФГАНЕЦ».
1) найменування
АСОЦIАЦIЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ ПIДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГIЇ»
2) організаційно-правова форма
995
3) код за ЄДРПОУ
30264989
4) місцезнаходження
01601, м.Київ, Музейний провулок, буд. 10
5) опис
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є засновником АСОЦIАЦIЇ «УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ
ПIДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГIЇ», яка створена вiдповiдно до Установчої угоди вiд
«09» вересня 1998 року. Асоцiацiя не є суб’єктом господарської дiяльностi. Мета Асоцiацiї –
органiзацiя розробки перспективних i довгострокових програм по розвитку галузi, налагодження
взаємодiї мiж пiдприємствами, сприяння технiчному прогресу, розширення iснуючих та освоєння
нових ринкiв збуту продукцiї чорної металургiї.
1) найменування
АСОЦIАЦIЯ ПIДПРИЄМСТВ ВЛАСНИКIВ ВIДОМЧОГО ТРАНСПОРТУ ТА ОПЕРАТОРIВ
ВАНТАЖНИХ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ «УКРВIДТРАНС»
2) організаційно-правова форма
995
3) код за ЄДРПОУ
32616405
4) місцезнаходження
49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, буд. 1
5) опис
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ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є засновником АСОЦIАЦIЇ ПIДПРИЄМСТВ ВЛАСНИКIВ
ВIДОМЧОГО ТРАНСПОРТУ ТА ОПЕРАТОРIВ ВАНТАЖНИХ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
«УКРВIДТРАНС», яка створена вiдповiдно до Протоколу Загальних зборiв № 1 вiд «22» травня
2003 року та Установчої угоди вiд «22» травня 2003 року. Асоцiацiя не є господарським
товариством чи пiдприємством, утримується лише за рахунок внескiв учасникiв Асоцiацiї i не
проводить пiдприємницької дiяльностi, за винятком можливого отримання пасивних доходiв, а її
учасники не отримують прямих прибуткiв (дивiдендiв) вiд її дiяльностi. Асоцiацiя має статус
неприбуткової органiзацiї.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32295521
4) місцезнаходження
72400, Запорiзька обл., Приазовський район, смт. Приазовське, вул. Горького, буд. 80
5) опис
ПАТ
«ММК
IМ.
IЛЛIЧА»
є
засновником
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
вiдповiдно до умов Установчого договору про створення та порядок дiяльностi ТОВ
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ГЗК» вiд «21» листопада 2003 року. Частка учасника ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА» визначена у розмiрi 500 000,00 гривень, що становить 50 % статутного капiталу ТОВ
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ГЗК». Протоколом №1 Зборiв учасникiв ТОВ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ГЗК» вiд
«30» травня 2006 року прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу ТОВ
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ГЗК», в результатi частка ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» склала 50 % статутного
капiталу Товариства, номiнальна вартiсть частки - 16 500 000,00 грн.
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«IЛЛIЧIВСЬКА»
2) організаційно-правова форма
250
3) код за ЄДРПОУ
33225921
4) місцезнаходження
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38-Б, офiс 9
5) опис
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є засновником ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IЛЛIЧIВСЬКА», створеного за рiшенням
Установчих зборiв ТДВ «СК «IЛЛIЧIВСЬКА» (Протокол №1 вiд «27» жовтня 2004 року),
статутний капiтал якого складається з вартостi вкладiв його Засновникiв. Вкладом ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА» до статутного капiталу ТДВ «СК «IЛЛIЧIВСЬКА» є внесок у сумi 11 232 000,00 гривень,
що складає 90 % статутного капiталу. Протоколом № 5 вiд «19» березня 2008 року Загальних
зборiв учасникiв ТДВ «СК «IЛЛIЧIВСЬКА» прийнято рiшення про збiльшення статутного
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капiталу шляхом внесення додаткових грошових внескiв учасником ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у
сумi 15 000 000 гривень. Внаслiдок частка у статутному капiталi ТДВ «СК «IЛЛIЧIВСЬКА» склала
95,46 % статутного капiталу Товариства, номiнальна вартiсть частки - 26 232 000,00 гривень
(двадцять шiсть мiльйонiв двiстi тридцять двi тисячi гривень 00 копiйок).
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IЛЛIЧ-ТРАНС»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
34024731
4) місцезнаходження
65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 10, кв. 30/2
5) опис
ПАТ
«ММК
IМ.
IЛЛIЧА»
є
засновником
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IЛЛIЧ - ТРАНС» вiдповiдно до Протоколу установчих зборiв ТОВ
«IЛЛIЧ - ТРАНС» вiд «06» грудня 2005 року. Внесок учасника ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»
визначено у сумi 100 000,00 гривень, що становить 50 % статутного капiталу ТОВ «IЛЛIЧ ТРАНС».
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, проспект Карпова, будинок 80 (змiна адреси у 2015р.)
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. Внаслiдок частка у статутному капiталi ТОВ
«МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» склала 60,00 % статутного капiталу Товариства, номiнальна вартiсть
частки - 284 400 000,00 гривень (двiстi вiсiмдесят чотири мiльйони чотириста тисяч гривень 00
копiйок).
1) найменування
ГРОМАДСЬКА СПIЛКА «ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТIНВЕСТ»
2) організаційно-правова форма
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995
3) код за ЄДРПОУ
38939123
4) місцезнаходження
83001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Постишева, буд.117
5) опис
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є засновником громадського об’єднання ГРОМАДСЬКА СПIЛКА
«ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТIНВЕСТ», яка створена вiдповiдно до Протоколу №1 Установчих зборiв
засновникiв ГРОМАДСЬКОЇ СПIЛКИ «ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТIНВЕСТ» вiд 27.08.2013р. Спiлка
є юридичною особою згiдно з законодавством України, метою дiяльностi якої не є одержання
прибутку. Метою Спiлки є задоволення суспiльних, соцiальних та iнших iнтересiв, пов’язаних з
соцiально-економiчним розвитком та охороною, збереженням та захистом навколишнього
середовища, iнформування населення про стан довкiлля та його екологiчна просвiта, сприяння
розвитку природоохоронної справи, проведення дiяльностi по вирiшенню екологiчних та
соцiально-економiчних проблем. Доходи або майно (активи) Спiлки не пiдлягають розподiлу мiж
його членами (учасниками) i не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена
(учасника) Спiлки, його посадових осiб (крiм оплати їх працi та вiдрахувань на соцiальнi заходи).
1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
39641616
4) місцезнаходження
69067, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вулиця Радiаторна, будинок 40
5) опис
Додатково повiдомляємо, що ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є засновником ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС», створеного у зв’язку з
необхiднiстю та економiчною доцiльнiстю як пiдприємницьке товариство у формi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю за рiшенням Установчих зборiв учасникiв (Протокол №1 вiд
«11» лютого 2015 року), статутний капiтал якого складається з вартостi вкладiв його Засновникiв.
Вкладом ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» до статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС» є
грошовi кошти у сумi 33 412 500,00 гривень, що складає 99,0 % статутного капiталу ТОВ
«МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС», номiнальна вартiсть частки - 33 412 500,00 (тридцять три
мiльйони чотириста дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок).
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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

20.02.2015

BBB(ukr) Довгостр.рейтинг за
нац.шкалою

Fitch Ratings. Ltd.
(Корпорацiя)

міжнародне рейтингове
агентство

20.02.2015

F3(ukr) Короткостр.рейтинг за
нац.шкалою

Fitch Ratings. Ltd.
(Корпорацiя)

міжнародне рейтингове
агентство

20.02.2015

ССС Довгостр.рейтинг дефолту
емiтента

Fitch Ratings. Ltd.
(Корпорацiя)

міжнародне рейтингове
агентство

20.02.2015

С Короткострок.рейтинг дефолту
емiтента

Fitch Ratings. Ltd.
(Корпорацiя)

міжнародне рейтингове
агентство

20.02.2015

ССС Довгостр.рейт.дефолту емiт.в
нац.вал

Fitch Ratings. Ltd.
(Корпорацiя)

міжнародне рейтингове
агентство

20.02.2015

С Короткостр.рейт.дефолту емiт.в
нац.вал

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
немає
Усього

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)
0
0
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V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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 роботи (років)**
22.46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: 12.04.2011р. – 21.11.2012р. Генеральний директор ВАТ «ХТЗ», 22.11.2012р. – т. час - Генеральний директор ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА». Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Посадової особи емiтента не
вiдбувалось, окрiм подовження термiну повноважень Генерального директора ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА», про що зазначено нижче. Досвiд роботи на посадi Генерального директора ПАТ «ММК
IМ. IЛЛIЧА» - понад 2 роки (станом на 31.12.2014 року). Призначення посадової особи виконано
на пiдставi Протоколу № 83 Наглядової ради ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 20.11.2012 року. Строк,
на який призначено особу: з 22.11.2012 року по 01.04.2014 року включно. 01.04.2014 року на
засiданнi Наглядової ради ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (Рiшення № 46 вiд 01.04.2014 року) було
прийнято рiшення про подовження термiну повноважень Генерального директора ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА», а саме: подовжити з 02.04.2014 року до 01.04.2015 року (включно) термiн повноважень
Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» Зiнченка Юрiя Анатолiйовича. Рiшенням
Наглядової ради ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» №117 вiд 30.03.2015 року подовжено з 02.04.2015 року
до 01.04.2016 року (включно) термiн повноважень Генерального директора ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI
IЛЛIЧА» Зiнченка Юрiя Анатолiйовича.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.11.2012 по 01.04.2016 року 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
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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 технiкоекономiчнi 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 технiкоекономiчних 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
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
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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 16.10.1.53 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
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
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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
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 Товариства.
Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
- 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.
Загальний стаж роботи особи - 22,46 рокiв (станом на 31.12.2014 р.).
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:
27.04.2009р. – 23.09.2010р. - Головний iнженер ВАТ «ХТЗ»,
24.09.2010р. – 11.04.2011р. - виконуючий обов'язки Генерального директора ВАТ «ХТЗ»,
12.04.2011р. – 21.11.2012р. - Генеральний директор ВАТ «ХТЗ»,
22.11.2012р. – т. час - Генеральний директор ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi Посадова особа не має.
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Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Посадової особи Емiтента не отримана.
Посадова особа Зiнченко Юрiй Анатолiйович з 03.08.2012 р. 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 (1993р., спецiальнiсть «Планування
промисловостi»)
6) стаж роботи (років)**
31.23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала Посадова особа: 22.11.2012р. –
20.02.2013р. - заступник головного бухгалтера Головної бухгалтерiї ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА»,
21.02.2013р. – т. час - Головний бухгалтер ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА». Досвiд роботи на посадi
Головного бухгалтера ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» - 1,83 рокiв (станом на 31.12.2014 року).
Призначення Посадової особи виконано на пiдставi Наказу №39-К ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд
21.02.2013 року. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Посадової особи емiтента
не вiдбувалось.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.02.2013 безстроково
9) Опис
Вiдповiдно до посадової iнструкцiї Головного бухгалтера ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», Головний
бухгалтер зобов'язаний:
1. Керувати роботою з органiзацiї контролю за вiдображенням у бухгалтерському облiку всiх
господарських операцiй комбiнату вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi».
2 Забезпечувати контроль за оформленням матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням
втрат вiд нестачi, крадiжок i псування активiв комбiнату.
3. Забезпечувати дотримання на комбiнатi встановлених єдиних методологiчних принципiв
бухгалтерського облiку, складання та надання у встановлений термiн фiнансової та податкової
звiтностi.
4.Забезпечувати дотримання на комбiнатi встановленого чинним законодавством порядку
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нарахування i сплати податкiв та зборiв, внескiв до Фондiв загальнообов'язкового державного
пенсiйного та соцiального страхування.
5. Керувати розробкою облiкової та податкової полiтики вiдповiдно до чинного законодавства та
потреб комбiнату.
6. Керувати розробкою плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, що застосовуються
для оформлення господарських операцiй, розробкою форм документiв внутрiшньої бухгалтерської
звiтностi.
7. Забезпечувати впровадження передових iнформацiйних систем з управлiння фiнансами
вiдповiдно до вимог бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку, контроль над
достовiрнiстю iнформацiї.
8. Забезпечувати ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi на
пiдприємствi та в його структурних пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiковообчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй,
прогресивних форм i методiв облiку та контролю.
9. Забезпечувати своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй,
пов'язаних з рухом основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей та грошових коштiв.
10. Забезпечувати облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї
продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi комбiнату, а
також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй.
11. Забезпечувати контроль за веденням облiку розрахункiв з оплати працi з працiвниками
комбiнату; видачу довiдок спiвробiтникам комбiнату з питань нарахування оплати працi та iнших
виплат, а також утримань iз них.
12. Забезпечувати складання звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, балансiв i iншої
фiнансової, податкової та статистичної звiтностi та її своєчасне подання в установленому порядку
до вiдповiдних органiв.
13. Забезпечувати формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської
iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи та витрати для проведення
економiчного аналiзу.
14. Керувати проведенням економiчного аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi комбiнату за
даними бухгалтерського та управлiнського облiку та звiтностi з метою виявлення
внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i невиробничих витрат.
15. Забезпечувати правильне нарахування та своєчасне перерахування податкiв i зборiв, страхових
внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, а також iнших обов'язкових платежiв
вiдповiдно до законодавства.
16. Забезпечувати ведення облiку вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань.
17. Забезпечувати взаємодiю з внутрiшнiми та зовнiшнiми аудиторами, державними податковими
та iншими контролюючими органами в межах своєї компетенцiї.
18. Забезпечувати контроль за дотриманням встановлених правил оформлення первинних
документiв, забезпечувати збереження бухгалтерських документiв, оформлення передачi їх у
встановленому порядку до архiву.
19. Забезпечувати контроль за проведенням переоцiнок, iнвентаризацiй активiв i зобов'язань,
оформленням i визначенням їх результатiв.
20. Забезпечувати ведення договiрної роботи вiдповiдно до дiючого СТП «Порядок ведення
договiрної роботи в ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».
21. Забезпечувати виконання оперативних завдань керiвництва ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у
встановленi термiни вiдповiдно до компетенцiї головної бухгалтерiї.
22. Проводити наради, брати участь у комiсiях з питань, що входять у його компетенцiю.
23. Забезпечувати дотримання особисто та пiдлеглим персоналом чинного трудового
законодавства України, виконання Колективного договору, наказiв i розпоряджень комбiнату.
24. Забезпечувати контроль за виконанням в повному обсязi посадових обов'язкiв, повну
завантаженiсть робочого дня, рацiональне використання робочого часу пiдлеглого персоналу.
25. Брати участь у пiдборi i розстановцi кадрiв, органiзовувати їх навчання, пiдвищення
квалiфiкацiї та розвиток пiдлеглого персоналу.
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26. Контролювати й оцiнювати роботу пiдлеглого персоналу, направляти його дiї для забезпечення
своєчасного виконання поставлених завдань.
27. Проводити роботу з реалiзацiї полiтики у сферi якостi та вимог, викладених в «Посiбнику з
якостi» i СТП з системи менеджменту якостi.
28. Забезпечувати дотримання особисто i пiдлеглими правил та норм охорони працi вiдповiдно до
дiючого СТП «Система управлiння з охорони працi на комбiнатi», Законом України «Про охорону
працi».
29. Забезпечувати особисто та пiдлеглими пожежну безпеку вiдповiдно до чинних правил i норм,
Закону України «Про пожежну безпеку».
30. Досягати всебiчної економiї фiнансових, трудових, матерiально-технiчних, енергетичних
ресурсiв.
31. Забезпечувати дотримання особисто та пiдлеглими комерцiйної та службової таємницi.
32. Забезпечувати дотримання особисто та пiдлеглими правил внутрiшнього трудового
розпорядку.
33. У роботi керуватися принципами корпоративної культури комбiнату.
34. Забезпечувати дотримання вимог Положення «Про пропускний та внутрiшнiй режим на
комбiнатi».
Головний бухгалтер має право:
1. Вимагати вiд начальникiв структурних пiдроздiлiв комбiнату надання необхiдних матерiалiв для
виконання завдань i функцiй, покладених на Головну бухгалтерiю.
2. Розглядати i вiзувати договори та додатковi угоди, укладенi комбiнатом, на отримання або
вiдпуск товарно-матерiальних цiнностей, на виконання робiт i послуг, а також накази i
розпорядження та iншi документи з питань фiнансово-господарської дiяльностi.
3. Вимагати вiд посадових осiб структурних пiдроздiлiв комбiнату достовiрного облiку випуску
продукцiї i списання всiх товарно-матерiальних цiнностей на виробництво, збереження власностi
комбiнату, забезпечуючи органiзацiю правильного бухгалтерського облiку i контролю.
4. Перевiряти в структурних пiдроздiлах комбiнату дотримання встановленого порядку
приймання, оприбуткування, зберiгання, витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних
цiнностей.
5. Вимагати полiпшення складського та вагового господарства, вiдповiдно до нормативних
документiв органiзацiї приймання i зберiгання сировини, матерiалiв, запчастин та iнших
цiнностей, пiдвищення обґрунтованої вiдпустки цих цiнностей для потреб виробництва,
обслуговування та управлiння.
6. Виступати у вищестоящих органiзацiях та установах з питань, що входять у його компетенцiю.
7. Видавати розпорядження з питань, що входять у його компетенцiю.
8. Скликати наради з питань, що входять у його компетенцiю.
9. Давати вказiвки i розпорядження пiдлеглому персоналу та вимагати своєчасного i чiткого їх
виконання в межах своєї компетенцiї.
10. Вносити пропозицiї фiнансовому директору щодо заохочення працiвникiв за виконання
особливо важливих виробничих завдань.
11. Вносити пропозицiї фiнансовому директору про накладення дисциплiнарних стягнень у
виглядi догани (iз застосуванням додаткових заходiв впливу або без них) на працiвникiв за
порушення трудової i виробничої дисциплiни, невиконання або неналежне виконання
працiвником без поважних причин обов'язкiв, покладених на нього трудовим договором,
правилами внутрiшнього трудового розпорядку в порядку, передбаченому на комбiнатi.
12. Вносити пропозицiї фiнансовому директору про залучення працiвникiв в порядку,
передбаченому на комбiнатi, до матерiальної вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну комбiнату.
13. Тимчасово припиняти роботи на окремих дiлянках i робочих мiсцях, що загрожують
небезпекою для життя; вiдстороняти вiд роботи працiвникiв у межах своєї компетенцiї та у
випадках, передбачених законодавством.
14. Вимагати вiд пiдлеглих працiвникiв надання необхiдної облiкової та звiтної iнформацiї для
виконання своїх посадових обов'язкiв.
15. Розглядати, пiдписувати (вiзувати) документи з питань, що входять у його компетенцiю.
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Загальний стаж роботи особи - 31,23 рокiв (станом на 31.12.2014 р.).
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:
01.03.2009р. – 20.11.2012р. - начальник вiддiлу бухгалтерського облiку прокатного виробництва
Головної бухгалтерiї ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»,
22.11.2012р. – 20.02.2013р. - заступник головного бухгалтера Головної бухгалтерiї ПАТ «ММК
IМ.IЛЛIЧА»,
21.02.2013р. – т. час - Головний бухгалтер 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 роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.02.2013 строком 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 вiд
14.02.2013 року (Протокол №17) з 15.02.2013 року строком на три роки. Одноособовий член
Наглядової ради ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» на посадi перебуває 22,5 мiсяцiв (станом на
31.12.2014р.).
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Посадової особи емiтента не вiдбувалось.
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства
та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та
чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу
Товариства.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Статутом,
чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними
зборами.
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До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань:
1. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi 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 (за виключенням випуску векселiв, що здiйснюється вiдповiдно
до законодавства України про оподаткування) 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 депозитарнiй установi,
затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору;
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;
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
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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) депозитарної установи цiнних паперiв, якi належать
Товариству на правi власностi, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною
установою Товариства та Центральним депозитарiєм, 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 фiнансовогосподарської 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 iнвестицiйних та бiзнес-планiв 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, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги,
передбачених чинним законодавством;
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
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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 у вищому органi 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 укладання договорiв про передачу в оренду, суборенду,
лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв
та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один
мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна балансова вартiсть майна, що передається в
оренду, перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, а стосовно таких
операцiй та договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;
45. 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 балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень - за одиницю,
або якщо загальна вартiсть майна, що вiдчужується та/або списується, перевищує 10 000 000,00
(десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк;
46. 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
днiв, особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора;
47. 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;
48. Надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинiв:
• будь-якого iншого правочину (на закупiвлю та/або продаж товарно - матерiальних цiнностей
та/або послуг), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом на
календарний 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.
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15.13.35, 15.13.36 Статуту;
49. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч.
пiдписання договору/контракту, специфiкацiї, додаткової угоди), що укладається на строк бiльш
нiж на 2 (два) роки, за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя,
вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки;
50. 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;
51. Попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, що пов’язанi з
капiтальними iнвестицiями, якщо такi проекти здiйснюються поза межами затвердженого
Наглядовою радою iнвестицiйного плану та очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими
перевищують 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на рiк, або якi передбачають створення
нової юридичної особи;
52. Попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання
або внесення до них змiн та/або доповнень);
53. 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;
54. Затвердження результатiв рiчної дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, визначення порядку
розподiлу прибутку / покриття збиткiв дочiрнiх пiдприємств;
55. 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 обiймає посаду одноособового члена Наглядової ради в наступних юридичних
особах:
- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ» (iдентифiкацiйний код 24815801);
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
(iдентифiкацiйний код 00191158);
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
(iдентифiкацiйний код 00191135);
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
(iдентифiкацiйний код 00191193);
- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
(iдентифiкацiйний код 33185989);
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"
(iдентифiкацiйний код 00191075);
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬККОКС" (iдентифiкацiйний код 00191112);
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС" (iдентифiкацiйний код 00191224).
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

1
Генеральний
директор

Головний
бухгалтер

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

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

Кількість
акцій
(штук)

2

3

4

Зiнченко Юрiй
Анатолiйович

ВК 542063 01.10.2008
Орджонiкiдзевським РВ
Марiупольського МУ
ГУМВС України в
Донецькiй областi

Шиян Iрина Василiвна

Одноособовий
ПРИВАТНА
член
КОМПАНIЯ З
Наглядової
ОБМЕЖЕНОЮ
ради ПАТ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ММК IМ.
MЕТIНВЕСТ Б.В.
IЛЛIЧА»
(METINVEST B.V.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані
на
пред'явника

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

ВА 965603 29.08.1997
Орджонiкiдзевським РВ
Марiупольського
МУУМВС України в
Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

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

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ Б.В." 24321697
(METINVEST B.V.)

НIДЕРЛАНДИ м. Гаага
Alexanderstraat, б.23,
оф.2514JM

9242810655

74.7120

9242810655

0

0

0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
24815801
«IЛЛIЧ-СТАЛЬ»

87504 УКРАЇНА
Донецька м. Марiуполь
вул. Семашка, буд. 18

3030291460

24.4946

3030291460

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

0

0

0

0

0

0

99.2066

12273102115

0

0

0

Найменування юридичної особи

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи*
немає

Код за
ЄДРПОУ

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Усього 12273102115

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
04.04.2014
99.23354
Мiсце проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (надалi – Товариство):
87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Палац культури iм. Карла Маркса,
концертна зала.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв
Товариства – 31 березня 2014 року станом на 24:00 годину.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах: 45 646 (сорок п’ять тисяч шiстсот сорок шiсть) осiб.
Для участi в Загальних зборах Товариства зареєструвалися акцiонери (їх представники), що володiють
у сукупностi 12 275 173 974 (дванадцять мiльярдiв двiстi сiмдесят п’ять мiльйонiв сто сiмдесят три
тисячi дев’ятсот сiмдесят чотири) акцiями Товариства, що складає 99,23354 % вiд загальної кiлькостi
акцiй, що мають право голосу.
На Загальних зборах Товариства присутнi:
1.Акцiонери Товариства (їх представники) у кiлькостi – 135 осiб.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства», п. 15.12. Статуту Товариства та
Протоколу Реєстрацiйної комiсiї № 2 Загальнi збори акцiонерiв Товариства мають кворум та
визнаються правомочними.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
5.Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
6.Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7.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.
8.Вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного «Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства» вирiшили:
1.1. Передати повноваження Лiчильної комiсiї даних Загальних зборiв депозитарнiй установi 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 № 19 до
Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам Товариства № 48/02-2010 вiд 11.11.2010
р., вiдповiдно до якої депозитарна установа здiйснює повноваження Лiчильної комiсiї загальних
зборiв Товариства.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
- час для виступiв з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача – до 5 хвилин.
Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в
письмовiй формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi запитання не
розглядаються.
1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
1) Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2) Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3) Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
5) Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
6) Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7) Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх
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граничної сукупної вартостi.
8) Вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:
При розкриттi урн для голосування було виявлено 96 дiйсних бюлетенiв № 1 для голосування.
Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi – 39 шт.
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 275 084 714 голосiв, що складає
99,99927% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 7 717 голосiв, що складає
0,00006% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 9 958 голосiв, що
складає 0,00008% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 71 585 голосiв, що складає 0,00059% до загальної кiлькостi голосiв
учасникiв зборiв.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», згiдно ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товариства».
З другого питання порядку денного «Звiт виконавчого органу про результати фiнансово –
господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк» вирiшили:
2. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово – господарської дiяльностi
Товариства за 2013 рiк.
Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:
При розкриттi урн для голосування було виявлено 98 дiйсних бюлетенiв № 2 для голосування.
Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi – 37 шт.
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 275 013 553 голосiв, що складає
99,99869% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 30 172 голосiв, що складає
0,00025% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 58 719 голосiв, що
складає 0,00048% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 71 530 голосiв, що складає 0,00058% до загальної кiлькостi голосiв
учасникiв зборiв.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», згiдно ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товариства».
З третього питання порядку денного «Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк» вирiшили:
3. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:
При розкриттi урн для голосування було виявлено 98 дiйсних бюлетенiв № 3 для голосування.
Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi – 37 шт.
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 275 038 312 голосiв, що складає
99,99890% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 32 172 голосiв, що складає
0,00026% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 29 553 голосiв, що
складає 0,00024% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 73 937 голосiв, що складає 0,00060% до загальної кiлькостi голосiв
учасникiв зборiв.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», згiдно ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товариства».
З четвертого питання порядку денного «Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013
рiк» вирiшили:
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати
за 2013 рiк (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк (Форма № 3), Звiт про власний
капiтал за 2013 рiк (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:
При розкриттi урн для голосування було виявлено 95 дiйсних бюлетенiв № 4 для голосування.
Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi – 40 шт.
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 275 005 126 голосiв, що складає
99,99862% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 30 842 голосiв, що складає
0,00025% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 58 934 голосiв, що
складає 0,00048% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 79 072 голосiв, що складає 0,00065% до загальної кiлькостi голосiв
учасникiв зборiв.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», згiдно ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товариства».
З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi
Товариства у 2013 роцi» вирiшили:
5. 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), покрити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства майбутнiх
перiодiв.
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Голосували з п'ятого питання порядку денного бюлетенем № 5:
При розкриттi урн для голосування було виявлено 98 дiйсних бюлетенiв № 5 для голосування.
Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi – 37 шт.
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: ЗА» – 12 273 768 562 голосiв, що складає
99,98856% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 1 237 843 голосiв, що складає
0,01008% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 93 632 голосiв, що
складає 0,00076% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 73 937 голосiв, що складає 0,00060% до загальної кiлькостi голосiв
учасникiв зборiв.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», згiдно ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товариства».
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 98 дiйсних бюлетенiв № 6 для голосування.
Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi – 37 шт.
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 273 653 788 голосiв, що складає
99,98762% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 1 222 879 голосiв, що складає
0,00996% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 223 370 голосiв, що
складає 0,00182% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 73 937 голосiв, що складає 0,00060% до загальної кiлькостi голосiв
учасникiв зборiв.
Рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
рiчних Загальних зборах ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», згiдно ст. 42 Закону України «Про акцiонернi
товариства».
З сьомого 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:
7.1. 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:
7.1.1. укладання Товариством правочинiв з юридичними особами, пов’язаними вiдносинами контролю
з Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability
Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) (надалi – Метiнвест 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 1 700 000 000,00 (один мiльярд сiмсот мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом
НБУ на дату вчинення правочину;
7.1.2. укладання Товариством правочинiв з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код 36511938), ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА» (iдентифiкацiйний код
35829646) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI
МЕРЕЖI» (iдентифiкацiйний код 31018149), щодо придбання або вiдчуження оборотних активiв
граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 620 000 000,00 (шiстсот двадцять мiльйонiв)
доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
7.1.3. укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв комiсiї, експортних
договорiв, договорiв щодо надання будь-якої застави, поруки та будь-яких гарантiй, договорiв щодо
вiдступлення прав вимоги, договорiв щодо надання права договiрного та/або примусового
(безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, договорiв про довiрче
управлiння (trust deeds), дилерських договорiв (dealer agreements), договорiв про пiдписку (subscription
agreements), агентських договорiв (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорiв
(calculation agency agreements)) та будь-яких iнших договорiв i документiв, якi повиннi укладатися або
пiдписуватися Товариством разом з, згiдно з або у зв'язку з договорами, що зазначенi в цьому пунктi
7.1.3, включаючи, але не обмежуючись усiма та будь-якими додатками та договорами про внесення
змiн (зокрема договорами про викладення у новiй редакцiї) до договорiв, що зазначенi в цьому пунктi
7.1.3 (надалi всi зазначенi у цьому пунктi 7.1.3 договори та документи – Документи фiнансування), 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),
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та/або (ii) залученням фiнансування (у тому числi шляхом випуску боргових цiнних паперiв на
внутрiшнiх та/або мiжнародних ринках капiталу з процентною ставкою i термiнами погашення,
передбаченими умовами розмiщення вiдповiдних боргових 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 2 000 000 000,00 (два
мiльярди) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
7.2. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.3. цього рiшення, не
повинна перевищувати 8 917 120 000,00 (вiсiм мiльярдiв дев’ятсот сiмнадцять мiльйонiв сто двадцять
тисяч) доларiв США.
7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або
iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором Товариства,
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо
вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктах 7.1.1. - 7.1.3. цього рiшення, за умови
виконання п. 7.2. цього рiшення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у
випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням
вимог «Процедури затвердження значних правочинiв», що затверджена Рiшенням № 21 Наглядової
ради Товариства вiд 04.07.2013 р.
Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:
При розкриттi урн для голосування було виявлено 93 дiйсних бюлетенiв № 7 для голосування.
Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi – 42 шт.
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 273 578 655 голосiв, що складає
99,22064% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 1 221 978 голосiв, що складає
0,00988% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 277 042 голосiв, що
складає 0,00224% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 96 299 голосiв, що складає 0,00078% до загальної кiлькостi голосiв
учасникiв зборiв.
Рiшення прийнято бiльш як 50 (п’ятдесятьма) вiдсотками голосiв акцiонерiв, вiд їх загальної кiлькостi,
згiдно зi ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
З восьмого питання порядку денного «Вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть» вирiшили:
8.1. На пiдставi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати згоду на вчинення
Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Документiв
фiнансування як правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з компанiєю Meтiнвeст Б.В. 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 боргових цiнних паперiв на внутрiшнiх та/або
мiжнародних ринках капiталу з процентною ставкою i термiнами погашення, передбаченими умовами
розмiщення вiдповiдних боргових 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 2 000 000 000,00 (два мiльярди) доларiв США за
офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або
iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором Товариства,
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо
вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 8.1.
Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8:
При розкриттi урн для голосування було виявлено 92 дiйсних бюлетенiв № 8 для голосування.
Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi – 43 шт.
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 273 789 233 голосiв, що складає
99,22235% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 1 226 571 голосiв, що складає
0,00992 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 59 469 голосiв, що
складає 0,00048% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА
НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 98 701 голосiв, що складає 0,00080% до загальної кiлькостi голосiв
учасникiв зборiв.
Рiшення прийнято бiльш як 50 (п’ятдесятьма) вiдсотками голосiв акцiонерiв, вiд їх загальної кiлькостi,
згiдно зi ст. 70, 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства буд-яких зауважень та пропозицiй не
надходило.
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VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього 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 Hogan Lovells US LLP
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

20004 United States of America NW Washington, District of Columbia
Columbia Square 555 Thirteenth Street

Номер ліцензії або іншого документа на цей Iнформацiя вiдсутня
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Iнформацiя вiдсутня

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

-

Факс

-

Вид діяльності

мiжнародна юридична практика

Опис

Надання юридичних послуг у зв'язку з угодою про припинення
антидемпiнгового розслiдування стосовно листа мiрної довжини з
вуглецевої сталi, що виробляється в Українi, Справа USDOC №A-823808, яку веде Мiнiстерство торгiвлi США.

Повне найменування юридичної особи або АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ДОНАУДИТКОНСАЛТ" У ФОРМI
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30998764

Місцезнаходження

84432 Україна Донецька Краснолиманський район селище мiського
типу Ярова вулиця Красноармiйська, будинок 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво №2389
вид діяльності
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

+380623450545; +380504718826

Факс
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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 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 Свiдоцтво №1627
вид діяльності
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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, +380629560097

Факс
Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування (основний)

Опис

Послуги з пiдтвердження показникiв фiнансової звiтностi, складеної у
вiдповiдностi до МСФЗ за перiод з 01.01.2013р. по 31.12.2013р., та
видачi аудиторського висновку (звiту) про достовiрнiсть за вказаний
перiод.

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 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 Свiдоцтво №0152
вид діяльності
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

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування (основний)

Опис

Органiзацiйно-методичне забезпечення аудиту, практичне здiйснення
аудиторських перевiрок (аудиту), iншi аудиторськi послуги, дозволенi
законодавством.

Повне найменування юридичної особи або ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ РУСIНА ЮЛIЯ ВАЛЕРIЇВНА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Код за ЄДРПОУ

3005417142

Місцезнаходження

03087 Україна м. Київ м. Київ вулиця П.Козицького, будинок 5,
корп.1, кв. 19

Номер ліцензії або іншого документа на цей iнформацiя вiдсутня
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+380445216060

Факс

+380445281415

Вид діяльності

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування, iнша
допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення.

Опис

Консультацiйнi послуги з питань актуарних розрахункiв.
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Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "КОНСОРИС КОНСАЛТИНГ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36185185

Місцезнаходження

03680 Україна м. Київ м.Київ вул. Предславинська, будинок 28

Номер ліцензії або іншого документа на цей Iнформацiя вiдсутня
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Iнформацiя вiдсутня

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+380445216060

Факс

+380445281415

Вид діяльності

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
(основний); Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та
пенсiйного забезпечення; Iнша професiйна, наукова та технiчна
дiяльнiсть, н. в. i. у.

Опис

Консультацiйнi послуги з питань актуарних розрахункiв.

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

08292 Україна Київська мiсто Буча Бульвар Богдана Хмельницького,
будинок 6, офiс 253

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №294645
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.12.2014

Міжміський код та телефон

+380504250078

Факс
Вид діяльності

Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
(основний)

Опис

Надання депозитарних послуг депозитарної установи (Договiр
№48/02-2010/5480 вiд 11.11.2010 р., послуги з обслуговування
рахункiв у ЦП власникiв акцiй до укладення договору про
обслуговування рахунку в ЦП мiж власником i депозитарною
установою).

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ м.Київ вулиця Нижнiй вал, будинок 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей Рiшення №2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
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ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

+380445910419

Факс

+380444825207

Вид діяльності

Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з
ними дiяльнiсть (основний)

Опис

Надання депозитарних послуг Центрального депозитарiю цiнних
паперiв згiдно з Заявою про приєднання до Умов Договору про
обслуговування випускiв цiнних паперiв №ОВ-1834 вiд 13.11.2013 р.

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14282829

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ м.Київ вулиця Андрiївська, будинок 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ№294710
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.02.2015

Міжміський код та телефон

+380442317000

Факс

+380442317100

Вид діяльності

Iншi види грошового посередництва (основний)

Опис

Надання депозитарних послуг депозитарної установи за Договором
про обслуговування рахунка в цiнних паперах №48/2014/533 вiд
13.02.2014р.

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
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 АГ №399339
вид діяльності
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

Управлiння фiнансовими ринками (основний); Оброблення даних,
розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть;
Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах

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 за
Договором про включення до бiржового списку №1271/23/L вiд
17.06.2010 року.
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Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВЕ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 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 АВ №584086
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.01.2011

Міжміський код та телефон

+380442070180

Факс

+380442070183

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний)

Опис

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або МАРIУПОЛЬСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВА "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЕ"
Організаційно-правова форма

Філія (інший відокремлений підрозділ)

Код за ЄДРПОУ

33290655

Місцезнаходження

87500 Україна Донецька м. Марiуполь вулиця Казанцева, будинок 20

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №584086
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.01.2011

Міжміський код та телефон

+380629416949

Факс

+380629412711

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний)

Опис

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або МАРIУПОЛЬСЬКА ФIЛIЯ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IЛЛIЧIВСЬКА"
Організаційно-правова форма

Філія (інший відокремлений підрозділ)

Код за ЄДРПОУ

33296039

Місцезнаходження

87504 Україна Донецька м. Марiуполь вулиця Семашка, будинок 14

Номер ліцензії або іншого документа на цей АБ №123700
вид діяльності
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

+380629416949

Факс
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Вид діяльності

Страхування життя

Опис

Добровiльне страхування життя.Фактична адреса:87504 Україна,
Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Iллiча, будинок 54.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 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 АГ №569967
вид діяльності
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

+380623483844

Факс

+380623483881

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний)

Опис

Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного
транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу).

Повне найменування юридичної особи або Fitch Ratings. Ltd.
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
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 Iнформацiя вiдсутня
вид діяльності
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
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бiльш нiж 90 країнах свiту. Fitch є дочiрньою компанiєю Fimalac,
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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

855/1/10

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA4000092225

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

12371260750

3092815187.50

100

08.10.2010

Опис

Форма існування Номінальна
Загальна
Кількість
та форма
вартість
номінальна
акцій (штук)
випуску
акцій (грн)
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

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.
Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (код - MMKI) станом на 30.12.2014р. (день укладення останього у звiтному перiодi
бiржового контракту) становить 0,1598 грн., вiдповiдно, ринкова капiталiзацiя ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на 30.12.2014 р. становить
1976927467,85 грн.
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, визначеним п. 3.1 Роздiлу IV Положення про функцiонування фондових бiрж,
затвердженого Рiшенням ДКЦПФР №1542 вiд 19.12.2006 р. Факти лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом
звiтного перiоду не мали мiсце.
Рiшення провести додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не приймало.
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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.
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» - експортно-орiєнтоване пiдприємство, на дiяльнiсть якого
вiдзначається iстотний вплив зовнiшнiх економiчних чинникiв. Робота пiдприємства в звiтному
2014 роцi багато в чому була ускладнена погiршеною кон'юнктурою на ринку чорних металiв, а
також проблемами з постачанням на пiдприємство сировини та вiдправкою готової продукцiї
внаслiдок проведення в регiонi антитерористичної операцiї.
У 2014 роцi вiдбулося кiлька серйозних подiй, що вплинули на зниження виробництва по всiх
основних цехах ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».
- Так, у сiчнi було зафiксовано рiзке зниження температури, ряснi опади у виглядi снiгу протягом
короткого часу, що призвело до неможливостi доставки агломерату з аглофабрики в доменний
цех. В результатi були переведенi на тихий хiд 4 з 5-ти доменних печей, зупиненi мартенiвський
цех i 2 конвертери конвертерного цеху, знижено виробництво ЛПЦ-1700 i ЛПЦ-3000.
- У липнi 2014 року в зв'язку iз вiйськовими дiями в регiонi комбiнат втратив можливiсть отримати
сировину (залiзну руду, аглоруду, вугiлля, кокс) у повному обсязi. В результатi - план
виробництва не був виконаний.
- У перiод з листопада по грудень 2014-го у зв'язку з обмеженням споживання електроенергiї
листопрокатнi цехи «1700» i «3000» не виконали виробничу програму з прокату.
Як результат - по всьому прокатному передiлу i виробництву деяких основних видiв продукцiї
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» має показники нижчi, нiж планувалися.
- Так, виробництво агломерату склало 11 мiльйонiв 677 тисяч тонн. Це 85,6 % вiд запланованого
на рiк.
- Виробнича програма з випуску чавуну виконана на 77,1 %. Виробництво склало 4 мiльйони 220
тисяч тонн.
- Виробнича програма за 2014 рiк з випуску мартенiвської сталi була виконана на 33 %.
23 липня 2014 року у зв'язку з недостатнiм забезпеченням чавуном мартенiвський цех був
зупинений.
- Конвертерний цех виконав програму на 85,4 %, виробивши за рiк 3 мiльйони 111 тисяч тонн
сталi.
- Виробнича програма 2014 року з випуску гарячекатаного прокату виконана на 74,2 %,
виробництво склало 2 мiльйони 847 тисяч тонн.
- Вiдвантаження товарного прокату склало 3 мiльйони 150 тисяч тонн. Це 75,9 % вiд
запланованого.
- Вiдвантаження товарних труб в 2014 роцi склало 59 тисяч тонн - це 78% вiд запланованого.
За результатами звичайної дiяльностi Товариства за 2014 рiк, що включає виробництво та
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реалiзацiю продукцiї (товарiв, робiт, послуг), а також iншу операцiйну i фiнансову дiяльнiсть,
отримано чистий прибуток у розмiрi 453,6 млн. грн.
Незважаючи на складне становище в регiонi, досягнуто позитивний результат дiяльностi, повнiстю
проведенi розрахунки з бюджетами i цiльовими фондами, вiдсутня заборгованiсть iз виплати
заробiтної плати.
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). Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та
компетенцiї, що визначається Статутом Товариства. Утворення та вiдкликання (змiна) органiв
Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом внесення змiн до
Статуту Товариства.
Органiзацiйна структура ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на 31.12.2014 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; Директора з охорони працi, промислової безпеки та
екологiї.
Перелiк структурних пiдроздiлiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на 31.12.2014 року:
1. Управлiння з виробництва;
2. Доменний цех;
3. Цех переробки шлакiв;
4. Мартенiвський цех;
5. Цех пiдготовки складiв;
6. Копровий цех;
7. Вапняно-випалювальний цех;
8. Листопрокатний цех-1700;
9. Цех холодної прокатки;
10.Листопрокатний цех-3000;
11.Трубоелектрозварювальний цех;
12.Аглофабрика;
13.Конвертерний цех;
14. СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" "ХIМIКО-МЕТАЛУРГIЙНА
ФАБРИКА" (мiсцезнаходження пiдроздiлу: 85772, Донецька обл., Волноваський р-н, смт.
Донське);
15. СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА" ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "УКРМЕХАНОБР" (мiсцезнаходження пiдроздiлу:50007,
Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, Саксаганський р-н, вулиця Демиденка, будинок 2);
16. Управлiння капiтального будiвництва;
17. Iнвестицiйний вiддiл;
18. Управлiння головного енергетика;
19. Газовий цех;
20. Кисневий цех;
21.Теплоелектроцентраль-1;
22.Теплоелектроцентраль-2;
23.Теплосиловий цех;
24.Цех мереж i пiдстанцiй;
25.Центральна електротехнiчна лабораторiя;
26.Цех водопостачання;
27.Цех оперативного обслуговування та наладки енергоцехiв;
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28.Сервiсний центр ТОiР;
29.Цех домнаремонту;
30.Цех ремонту металургiйного обладнання;
31.Цех ремонту вантажопiдйомного обладнання;
32.Цех ремонту агломерацiйного обладнання;
33.Електроремонтний цех;
34.Цех ремонтно-монтажний;
35.Цех енергоремонту;
36.Цех ремонту металургiйних печей;
37.Цех сервiсного обслуговування;
38.Управлiння надiйностi та дiагностики;
39.Управлiння автоматизацiї;
40.Управлiння ремонтiв;
41.Вiддiл з енергозбереження;
42.Проектно-конструкторський вiддiл;
43.Служба з гiрничо-геологiчних i вибухових робiт;
44.Управлiння зi збуту;
45.Вiддiл поставок обладнання;
46.Вiддiл поставок матерiалiв;
47.Вiддiл поставок сировини та палива;
48.Вiддiл iнформацiї, iнтеграцiї та оптимiзацiї;
49.Служба закупiвель;
50.Управлiння складського господарства;
51.Управлiння залiзничного транспорту;
52.Цех експлуатацiї;
53.Цех ремонту та утримання залiзничного господарства;
54.Управлiння автомобiльного транспорту;
55. Бюро реєстрацiї та облiку автотранспортних засобiв, самохiдних технологiчних машин i
механiзмiв;
56.Вiддiл технiчного контролю;
57.Технiчний вiддiл;
58.Центральна лабораторiя металургiйного комбiнату;
59.Центральна лабораторiя метрологiї;
60.Ваговий цех;
61.Управлiння корпоративних iнформацiйних систем;
62.Управлiння iнфраструктурних систем;
63.Управлiння iнформацiйних технологiй;
64.Цех телекомунiкацiй i зв'язку;
65.Головна бухгалтерiя;
66.Казначейство;
67.Планово-економiчний вiддiл;
68.Вiддiл операцiйного аналiзу;
69.Управлiння органiзацiйного планування та розвитку персоналу;
70.Управлiння компенсацiй та пiльг;
71.Вiддiл з пiдбору та оцiнки персоналу;
72.Планово-аналiтичний вiддiл;
73.Навчально-курсовий комбiнат;
74.Управлiння справами адмiнiстрацiї;
75.Управлiння з соцiальних питань;
76.Цех ремонту та благоустрою;
77. САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ "ЧАЙКА" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА (мiсцезнаходження
пiдроздiлу: 87517, Донецька обл., м. Марiуполь, Приморський р-н, проспект Нахiмова, будинок
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39);
78. СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" ЛIКУВАЛЬНО-ДIАГНОСТИЧНИЙ
ЦЕНТР (мiсцезнаходження пiдроздiлу: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, Iллiчiвський р-н,
вулиця Волосевича, будинок 12);
79.Вiддiл з соцiальних питань;
80.Представництво в м. Києвi;
81.Управлiння безпеки i контролю;
82.Вiддiл зi взаємодiї з правоохоронними органами;
83.Спецiальний вiддiл;
84.Вiддiл охорони працi;
85.Вiддiл промислової безпеки;
86.Вiддiл лiнiйного контролю;
87.Вiддiл громадянського захисту, пожежної та техногенної безпеки;
88.Вiддiл охорони навколишнього середовища;
89.Вiддiл експертного обстеження та огляду об'єктiв пiдвищеної небезпеки;
90.Санiтарно-технiчна лабораторiя;
91.Газорятувальна станцiя;
92.Управлiння безперервних операцiйних полiпшень;
93.Юридичне управлiння;
94.Управлiння внутрiшнiх комунiкацiй;
95.Управлiння зовнiшнiх комунiкацiй.
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» має Представництво ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» в м. Києвi (без права
юридичної особи), яке було вiдкрито на пiдставi Наказу №301 вiд 10.08.1992 р. «Про органiзацiю
Представництва комбiнату iменi Iллiча у м. Києвi». 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 2014 року ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» проводило роботу з реорганiзацiї, оптимiзацiї та
вдосконалення органiзацiйної структури пiдприємства вiдповiдно до виданих наказiв по
комбiнату.
З метою реалiзацiї розробленої дирекцiєю ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» полiтики в галузi
вдосконалення органiзацiйної структури комбiнату протягом звiтного перiоду було створено:
- Вiддiл охорони працi; Вiддiл промислової безпеки; Вiддiл лiнiйного контролю; Вiддiл
громадянського захисту, пожежної та техногенної безпеки; Вiддiл охорони навколишнього
середовища; Газорятувальна станцiя; Санiтарно-технiчна лабораторiя; Вiддiл експертного
обстеження та огляду об'єктiв пiдвищеної небезпеки (Наказ №246 вiд 09.04.2014р. «Про змiну
органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);
- Управлiння складського господарства (Наказ №409 вiд 29.05.2014р. «Про змiну органiзацiйної
структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);
- Управлiння автомобiльного транспорту (Наказ №439 вiд 05.06.2014р. «Про змiну органiзацiйної
структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);
- Цех сервiсного обслуговування (Наказ №985 вiд 28.10.2014р. «Про змiну органiзацiйної
структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);
- Вiддiл операцiйного аналiзу; Планово-економiчний вiддiл (Наказ №997 вiд 31.10.2014р. «Про
змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»).
З метою реалiзацiї розробленої дирекцiєю ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» полiтики в галузi
вдосконалення органiзацiйної структури комбiнату протягом звiтного перiоду лiквiдовано
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структурнi пiдроздiли:
- Цех культури (Наказ №267 вiд 17.04.2014р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА»);
- Група оперативного контролю (Наказ №532 вiд 25.06.2014р. «Про змiну органiзацiйної структури
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);
- Цех товарiв народного споживання-2 (Наказ №727 вiд 14.08.2014р. «Про змiну органiзацiйної
структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);
- Управлiння охорони працi та промислової безпеки; Лабораторiя захисту навколишнього
середовища; Вiддiл з надзвичайних ситуацiй; Вiддiл з пожежної безпеки майна комбiнату та
корпоративної власностi; Дiлянка спецавтоматики (Протипожежної автоматики) (Наказ №804 вiд
05.09.2014р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);
- Цех пiдготовки виробництва (Наказ №851 вiд 17.09.2014р. «Про змiну органiзацiйної структури
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);
- Управлiння автомобiльного транспорту та засобiв механiзацiї (Наказ №1023 вiд 07.11.2014р.
«Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»).
Введення до складу структурних пiдроздiлiв:
- Вiддiл зварювання введено до складу Управлiння надiйностi та дiагностики (Наказ №4 вiд
03.01.2014р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»).
З метою реалiзацiї розробленої дирекцiєю ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» полiтики в галузi
вдосконалення органiзацiйної структури комбiнату протягом звiтного перiоду введено посаду
Директора з охорони працi, промислової безпеки та екологiї (Наказ №246 вiд 09.04.2014р. «Про
змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА») та скасовано наступнi посади:
Головний спецiалiст з гiрничо-геологiчних та вибухових робiт (Наказ №4 вiд 03.01.2014р. «Про
змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); Заступник головного iнженера з
охорони навколишнього середовища; Заступник головного iнженера з надзвичайних ситуацiй
(Наказ №804 вiд 05.09.2014р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»).
Станом на 31.12.2014 року середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА» склала 26682 особи; зовнiшнi сумiсники – 6 осiб; працюючi за цивiльно-правовими
договорами – 110 осiб; облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду – 26 340
осiб (в т.ч. жiнок – 34,3 %), в тому числi робочих - 20936 осiб, або 79,48 %, КФС (керiвники,
фахiвцi, службовцi) – 5404 особи, або 20,52%; з них мають вищу освiту – 7220 осiб (27,4%),
неповну вищу освiту – 5453 особи (20,7%), середню спецiальну освiту – 6810 осiб (25,8%),
середню освiту – 6857 осiб (26,1%); середнiй вiк працюючих на комбiнатi в 2014 роцi склав 41,1
рокiв, в тому числi чоловiки – 40,5 рокiв, жiнки – 41,7 рокiв.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, складає 174 особи;
кiлькiсть працiвникiв представництва у м. Києвi – 7 осiб.
Прийнято працiвникiв – 417 осiб; вибуло працiвникiв – 3293 особи, з них з причин: змiн в
органiзацiї виробництва i працi (реорганiзацiя, скорочення чисельностi або штату працiвникiв) –
357 осiб, плинностi кадрiв (за власним бажанням, за угодою сторiн, порушення трудової
дисциплiни, iн.) – 1669 осiб.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв в 2014 роцi (за формою державної статистичної звiтностi 1ПВ) склав 1814472,3 тис.грн., що на 2,66 % бiльше нiж у 2013 роцi (1766251,5 тис. грн.). Протягом
звiтного року заробiтна плата виплачена усiм працiвникам своєчасно та в повному обсязi.
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.
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У ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» дiють стандарти, що регулюють процедури оцiнки персоналу та
пiдбор персоналу на посади керiвникiв, фахiвцiв та службовцiв. З метою пiдвищення якостi
вiдбору персоналу дiє процедура тестування персоналу при прийомi до ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»
зовнiшнiх кандидатiв та переведеннi працiвникiв на посади керiвникiв та спецiалiстiв.
Вiдповiдно до програми "Пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу" у 2014 роцi проведено
наступнi форми та напрями навчання:
Навчання робочих усього (в Навчально-курсовому комбiнатi, в структурних пiдроздiлах та
стороннiх органiзацiях) – 18592 особи, в тому числi:
- навчання основнiй спецiальностi (первинна пiдготовка, перепiдготовка) – 1341 особа;
- навчання другiй професiї – 1308 осiб;
- пiдвищена квалiфiкацiя робочих – 15789 осiб;
- навчання з охорони працi робочих, якi були працевлаштованi протягом 2014р.– 146 осiб.
Навчання КФС по комбiнату усього (в Навчально-курсовому комбiнатi, в структурних пiдроздiлах
та стороннiх органiзацiях) – 12933 особи, в тому числi:
- навчання з охорони працi – 922 особи;
- навчання з промислової безпеки – 5685 осiб.
Крiм того, у ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» працює система Менеджерського навчання за програмами
«ДНК-менеджмент», «10 крокiв ефективного проведення нарад», «Бережливе пiдприємство» та
iншi. За даними програмами у 2014 роцi пройшли навчання 3791 особа.
В межах соцiальних програм на оздоровлення членiв профспiлки в 2014 роцi витрачено коштiв
44039,586 тис. грн. Видiлено путiвок в санаторiї в кiлькостi 1188 шт., пансiонати - 2792 шт., дитячi
оздоровчi центри - 3246 шт., цеховi бази вiдпочинку - 10423 шт.
За 12 мiсяцiв 2014 року виплачено матерiальної допомоги членам профспiлки на загальну суму
2112,81 тис. грн.
Належнiсть ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» до будь-яких об'єднань пiдприємств.
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
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 область, м. Краматорськ
вул. 19 Партз`їзду б. 48-а.
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
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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 засновником та 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
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» - член об'єднання з 2000 року, щоквартально
сплачувало членськi внески на виконання статутних завдань Об'єднання. 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: ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ «ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТОДАВЦIВ
М.МАРIУПОЛЯ» (iдентифiкацiйний код 26392291).
Мiсцезнаходження Громадської органiзацiї: 87515, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект
Металургiв, будинок 84-Б.
Мета дiяльностi – представництво та захист законних iнтересiв роботодавцiв – членiв органiзацiї у
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економiчнiй, соцiально-трудовiй та iнших сферах, у тому числi в їх вiдносинах з iншими
сторонами соцiального партнерства вiдповiдного рiвня, сприяння iнтеграцiї та взаєморозумiнню
роботодавцiв України.
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є членом ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ «ОРГАНIЗАЦIЯ
РОБОТОДАВЦIВ М.МАРIУПОЛЯ» з 2003 року, але 17.02.2015 року Рiшенням Наглядової ради
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» було надано дозвiл на вихiд Товариства зi складу членiв
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ «ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТОДАВЦIВ М.МАРIУПОЛЯ» 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 отримувало пропозицiй щодо
реорганiзацiї з боку третiх осiб.
Опис обраної облiкової полiтики.
Основнi принципи складання звiтностi. Фiнансова звiтнiсть ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА (далi фiнансова звiтнiсть) 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 гривень. Якщо не вказане iнше, усi суми приведенi з
округленням до тисяч.
Iстотнi бухгалтерськi оцiнки й судження при застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво Групи застосовувало власнi
судження, оцiнки та припущення, якi впливають на застосування облiкової полiтики та зазначену в
звiтi величину активiв i зобов'язань, доходiв i витрат. Оцiнки та пов'язанi з ними допущення
заснованi на минулому досвiдi та iнших факторах, якi при iснуючих обставинах є обґрунтованими,
результати яких формують основу професiйних суджень про балансову вартiсть активiв i
зобов'язань, якi не доступнi з iнших джерел. Незважаючи на те, що цi оцiнки ґрунтуються на всiй
наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi обставини i подiї, фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження особливо важливi, областi, якi
характеризуються пiдвищеною складнiстю, i областi, де допущення i розрахунки мають велике
значення для фiнансової звiтностi за МСФЗ, описанi в Роздiлi 4 Примiток до фiнансової звiтностi
по МСФЗ за 2014 рiк.
Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi, оцiнюються з
використанням валюти основного економiчного середовища, в якiй ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА
працює (функцiональної валюти). Суми у фiнансовiй звiтностi оцiненi i представленi в
нацiональнiй валютi України, гривнi, яка є функцiональною валютою i валютою представлення
звiтностi для ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».
Операцiї в iноземнiй валютi враховуються за обмiнним курсом Нацiонального банку України
(НБУ), встановленим на дату операцiї.
Згiдно з оновленим П(С)БО 21, яке вступило в силу 19 серпня 2014 року, застосування валютного
курсу за операцiями в iноземнiй валютi здiйснюється на початок дня здійснення операцiї, а саме
на.00.00:
-при первiсному визнаннi доходiв (виручки вiд реалiзацiї);
-при перерахуваннi грошових коштiв (погашення заборгованостi).
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Застосування валютного курсу за операцiями в iноземнiй валютi здiйснюється на кiнець дня
здiйснення операцiї, а саме пiсля 14.00:
-при перерахунку залишкiв дебiторської заборгованостi на дату балансу;
-при перерахунку залишкiв кредиторської заборгованостi на дату балансу;
-при перерахунку залишкiв грошових коштiв на валютних рахунках на дату балансу.
Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахунку за операцiями в iноземнiй валютi,
включаються до звiту про фiнансовi результати на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату
здiйснення операцiї.
Станом на 31 грудня 2014 року курс обмiну долара до гривнi становив 15,768556 гривнi за 1 долар
США (на 31 грудня 2013 року: 7,99 гривнi за 1 долар США).
В даний час українська гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи визнаються лише за наявностi наступних умов:
(i) створенi активи можуть бути iдентифiкованi (такi як програмне забезпечення та новi процеси);
(ii) iснує ймовiрнiсть, що створенi активи генеруватимуть майбутнi економiчнi вигоди; (iii)
собiвартiсть цього активу може бути надiйно оцiнена.
Аналiтичний облiк нематерiальних активiв здiйснюється за класифiкацiйними групами та окремо
по кожному об'єкту. Придбанi нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю та
амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
(Роздiл 8 Примiток до фiнансової звiтностi по МСФЗ за 2014 рiк.)
Основнi засоби. 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
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.
Згiдно облiкової полiтики ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА регулярно оцiнює наявнiсть будь-яких ознак,
що вказують на можливе знецiнення об'єктiв основних засобiв та капiтального будiвництва,
незалежно вiд того, враховуються такi об'єкти за собiвартiстю або за переоцiненою вартiстю. На
кожну звiтну дату технiчнi фахiвцi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА надають бухгалтерiї реєстр об'єктiв
основних засобiв та капiтального будiвництва, якi: не використовуються (виведеними з
експлуатацiї та iн.) протягом перiоду бiльше 1 року; вирiшено лiквiдувати; вiдносяться до виду
дiяльностi, щодо якої прийнято рiшення про припинення. У разi виявлення будь-якого з ознак
такий об'єкт або група об'єктiв вважається знецiненим та нараховується резерв пiд знецiнення.
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 – 20 рокiв;
Машини та устаткування основного виробництва - 35 рокiв;
Машини та устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв;
Транспортнi засоби – залiзничний – тепловози - 25 рокiв;
Транспортнi засоби – залiзничний – вагони/напiввагони/хопери/думпкари та iншi вагони - 20
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рокiв;
Транспортнi засоби – авто - 10 рокiв;
Транспортнi засоби – водний - 10 рокiв;
Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв;
Устаткування та засоби зв’язку - 10 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.
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. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА 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. (Роздiл 10 Примiток до фiнансової звiтностi по
МСФЗ за 2014 рiк.)
Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi
зобов'язання, якi визнаються у випадках, коли у Емiтента є поточнi юридичнi або передбачуванi
зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб
розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати з достатньою мiрою точностi.
Незавершене будiвництво. Незавершене будiвництво є авансами за основнi засоби i вартiсть
основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується
до моменту їх введення в експлуатацiю. Облiк капiтальних iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi до
дiючого законодавства.
Запаси. 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 виробничої потужностi.
Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваною, 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
виробничих 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
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 собiвартiстю
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без урахування створеного резерву пiд знецiнення. Резерв по незавершеному виробництву, готової
продукцiї та напiвфабрикатiв нараховується за методом чистої вартостi продажiв.
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». (Роздiл 12
Примiток до фiнансової звiтностi по МСФЗ за 2014 рiк.)
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi,
грошовi кошти на поточних та iнших рахунках в банках, якi можливо використовувати для
поточних операцiй, грошовi кошти в дорозi. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються у
балансi за номiнальною вартiстю. Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до Положення
про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року № 637 (зi змiнами та доповненнями).
(Роздiл 14 Примiток до фiнансової звiтностi по МСФЗ за 2014 рiк.)
Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений
податок. Поточний податок на прибуток у фiнансовiй звiтностi розраховується вiдповiдно до
українського законодавства, яке дiє на звiтну дату.
Витрати з податку на прибуток визнаються у звiтi про фiнансовi результати, крiм випадкiв, коли
вони визнаються у звiтi про сукупний дохiд або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони
вiдносяться до операцiй, що врахованi у поточному або iнших перiодах у звiтi про сукупний дохiд
або безпосередньо у складi капiталу.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання (активи) оцiнюються ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА з
використанням ставок податку, якi будуть застосовуватися в перiодi, коли зобов’язання (актив)
буде погашено (реалiзовано).
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання згортаються усерединi підприємства. (Роздiл 21
Примiток до фiнансової звiтностi по МСФЗ за 2014 рiк.)
Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується за такими ставками: 20% стягується при
поставках товарiв чи послуг на територiї України, включаючи поставки без оплати, та iмпортi
товарiв в Україну (якщо такi поставки прямо не звiльненi вiд ПДВ); 0% застосовується при
експортi товарiв та вiдповiдних послуг, 7% стягується при поставках лiкарських засобiв та виробiв
медичного призначення, починаючи з 1 квiтня 2014 року. Вихiдний ПДВ при продажу товарiв i
послуг враховується в момент отримання товарiв чи послуг клiєнтом або в момент надходження
платежу вiд клiєнта, в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Вхiдний ПДВ враховується таким
чином: право на кредит по вхiдному ПДВ при закупiвлях виникає в момент отримання накладної з
ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарiв
чи послуг, в залежностi вiд того що вiдбувається ранiше, або право на кредит по вхiдному ПДВ
виникає в момент сплати податку.
ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi згорнуто i показується як актив або
зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ.
Визнання витрат. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнанi доходи, для
отримання яких вони здiйсненi, або коли стає очевидним, що данi витрати не призведуть до
отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати грошових коштiв.
Визнання доходiв. Комбiнат визнає доходи одночасно зi збiльшенням активу або зменшенням
зобов'язання, яке обумовлює прирiст власного капiталу за умови, що величина доходу може бути
достовiрно оцiнена.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається в момент передачi покупцевi ризикiв i вигод, пов'язаних з
володiнням продукцiєю. Для всiх операцiй момент переходу права власностi визначається
базовими умовами поставки в вiдповiдностi з умовами договору на реалiзацiю продукцiї (послуг).
Готова продукцiя, вiдвантажена з комбiнату i по якiй вiдповiдно до умов поставки за договором не
здiйснено перехiд права власностi на кiнець звiтного перiоду, враховується як готова продукцiя в
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дорозi за собiвартiстю.
Визнання фiнансових iнструментiв. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА визнає фiнансовi активи i
зобов'язання у своїй звiтностi тiльки тодi, коли воно є учасником договору вiдносно купiвлi
(виникнення) таких iнструментiв.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi. Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi
вимоги, пред’явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або
послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна
(одержання очiкується протягом поточного року або як довгострокова (дебiторська
заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). Дебiторська заборгованiсть
класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за реалiзованi в ходi
здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторгова (iнша) дебiторська
заборгованiсть.
Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за номiнальною вартiстю переданих
активiв. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та
вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА визнає дебiторську заборгованiсть в фiнансовiй звiтностi тiльки при
наявностi юридично дiйсного договору щодо покупки (виникнення) такої заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть визнається за методом нарахувань, тобто результати угод визнаються
при їх настаннi, враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в тому звiтному перiодi, в
якому вони вiдбулися. Торгова дебiторська заборгованiсть (за товари, роботи, послуги) визнається
в момент переходу права власностi на володiння продукцiї (товарами) покупцевi. Щодо всiх
операцiй момент переходу права власностi визначається базовими умовами поставки у
вiдповiдностi з умовами договору на реалiзацiю продукцiї (послуг). Готова продукцiя,
вiдвантажена з комбiнату i по якiй вiдповiдно до умов поставки за договором не перейшло право
власностi на кiнець звiтного перiоду, враховується за собiвартiстю як готова продукцiя в дорозi.
На суму простроченої дебiторської заборгованостi створюється резерв сумнiвних боргiв. З метою
встановлення єдиного пiдходу до розрахунку резервiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА була затверджена
Методика розрахунку резервів, згiдно з якою щоквартально проводиться аналiз дебiторської
заборгованостi на предмет її сумнiвностi. При розрахунку резерву використовується
iндивiдуальний пiдхiд для аналiзу дебiторської заборгованостi за кожним контрагентом. Резерв
створюється на сумнiвну дебiторську заборгованiсть понад року. (Роздiл 13 Примiток до
фiнансової звiтностi по МСФЗ за 2014 рiк.)
Довгострокова дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання облiковується за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
(Роздiл 11 Примiток до фiнансової звiтностi по МСФЗ за 2014 рiк.)
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Поточна кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть визнається i оцiнюється у вiдповiдностi з полiтикою облiку фiнансових
iнструментiв,та облiковуються за номiнальною вартiстю.
(Роздiл 16 Примiток до фiнансової звiтностi по МСФЗ за 2014 рiк.)
Позиковi кошти. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання враховують позиковi кошти (крiм
кредитiв банкiв), на якi нараховуються вiдсотки. Позиковi кошти спочатку облiковуються за
справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а надалi
облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотку.
Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) та
вартiстю погашення визнається у звiтi про фiнансовi результати протягом строку, на який були
залученi позиковi кошти, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти вiдображаються в складi поточних зобов'язань, крiм випадкiв, коли у ПАТ «ММК
IМ. IЛЛIЧА є безумовне право вiдкласти розрахунок за зобов'язанням, щонайменше, на 12 мiсяцiв
пiсля звiтної дати.
Нефiнансовi iнструменти. Дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом,
класифiкується за такими видами:
- аванси виданi;
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- витрати майбутнiх перiодiв;
- дебiторська заборгованiсть по розрахункам з працiвниками (пiдзвiтними особами, аванси по
заробiтнiй платi).
В iншу дебiторську заборгованiсть включають короткострокову заборгованiсть, яка не пов'язана з
продажем продукцiї, робiт та послуг, а саме: аванси виданi, розрахунки по претензiях, розрахунки
по вiдшкодуванню заподiяних збиткiв, заборгованiсть по поворотнiй фiнансовiй допомозi,
позикам, розрахунки з робiтниками i службовцями по iншим операцiям.
Витрати майбутнiх перiодiв облiковуються за первiсною вартiстю. Списання витрат майбутнiх
перiодiв на витрати перiоду вiдображається рiвномiрно протягом перiоду, в якому планується
отримання пов’язаних з ними економiчних вигiд.
Кредиторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим зобов’язанням, класифiкується за такими
видами:
- аванси отриманi;
- доходи майбутнiх перiодiв;
- розрахунки по податкам, зборам, обов’язковим платежам;
- розрахунки з працiвниками по заробiтнiй платi.
Пiдходи до облiку нефiнансових активiв та зобов’язань аналогiчнi пiдходам до облiку фiнансових
активiв та зобов’язань.
В галузi управлiння капiталом керiвництво пiдприємства ставить перед собою мету можливостi
ведення безперервної дiяльностi для забезпечення доходiв акцiонерам i вигод iншим зацiкавленим
сторонам, а також пiдтримання оптимальної структури капiталу з метою зниження витрат на його
залучення. (Роздiл 17 Примiток до фiнансової звiтностi по МСФЗ за 2014 рiк.)
Перелiк основних видiв продукцiї, що виробляється ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»:
- агломерат офлюсований;
- чавун переробний у чушках;
- сляб безперервнолитий (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 у рулонi травлений з вуглецевих i низьколегованих марок сталi в дiапазонi
товщини вiд 1,8 мм до 4,5 мм, шириною вiд 500 мм до 1375 мм;
- гарячекатаний лист травлений з вуглецевих i низьколегованих марок сталi в дiапазонi товщини
вiд 1,8 мм до 4,5 мм, шириною вiд 930 мм до 1425 мм, довжиною вiд 1500 мм до 4600 мм;
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- гарячекатаний лист з вуглецевих i низьколегованих марок сталi в дiапазонi товщини вiд 6 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 мм до 50 мм, шириною вiд 1500 мм до 2700 мм, довжиною вiд 2000 мм до 12000
мм;
- труби електрозварнi з вуглецевих марок сталi з товщиною стiнки вiд 1,0 мм до 5,0 мм та
перетином вiд 17,0 мм до 114,0 мм;
- труби профiльнi електрозварнi квадратного (вiд 20 мм на 20 мм до 80 мм на 80 мм) та
прямокутного (вiд 25 мм на 10 мм до 100 мм на 80 мм) перетину з товщиною стiнки вiд 1,5 до 5,0
мм.
Виробничi показники ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» за 2014 рiк складають:
- агломерат - 11677,1 тис.т, у тому числi товарний – 3743,9 тис.т;
- чавун – 4220,3 тис.т;
- сталь (всього) - 3543,7 тис.т;
- прокат - 3150,2 тис.т, у тому числi готовий – 2825,1 тис.т.
В порiвняннi з 2013 роком протягом звiтного перiоду ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» скоротило випуск:
агломерату - на 11,63 %, чавуну - на 16,63 %, сталi (всього) – на 29,72 %, прокату – на 24,93 %, у
тому числi готового прокату - на 26,94%. Протягом 2014 року забезпечено прирiст виробництва у
порiвняннi з 2013 роком тiльки товарного агломерату – на 6,4%.
Основнi види продукцiї, за рахунок продажу яких ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» отримало 10 або
бiльше вiдсоткiв доходу протягом 2014 року:
- агломерат: обсяг виробництва товарної продукцiї - 3741474,93 т на суму 3933855,9 тис.грн.;
(середньореалiзацiйна цiна - 1051,41 грн./т);
- чавун: обсяг виробництва товарної продукцiї - 1065881,26 т на суму 4435276,7 тис.грн.
(середньореалiзацiйна цiна - 4161,14 грн./т), в т. ч. експорт товарної продукцiї – 1048513 т на суму
4381070,2 тис.грн. (98,78%);
- сляби литi: обсяг виробництва товарної продукцiї - 313492 т на суму 1684465,1 тис.грн.
(середньореалiзацiйна цiна - 5373,23 грн./т), в т. ч. експорт товарної продукцiї – 310778 т на суму
1670948,8 тис.грн. (99,2%);
- сталь гарячекатана тонка: обсяг виробництва товарної продукцiї - 891596 т на суму 4948118,9
тис.грн. (середньореалiзацiйна цiна - 5549,73 грн./т), в т. ч. експорт товарної продукцiї – 706891 т
на суму 3862451,9 тис.грн. (78,06%);
- сталь холоднокатана тонка: обсяг виробництва товарної продукцiї - 185583 т на суму 1163335,4
тис.грн. (середньореалiзацiйна цiна - 6268,54 грн./т), в т. ч. експорт товарної продукцiї – 139390 т
на суму 855091,7 тис.грн. (73,5%);
- сталь оцинкована: обсяг виробництва товарної продукцiї - 249442 т на суму 2084071,8 тис.грн.
(середньореалiзацiйна цiна - 8354,93 грн./т), в т. ч. експорт товарної продукцiї – 118468 т на суму
891674,1 тис.грн. (42,79%);
- сталь гарячекатана товста: обсяг виробництва товарної продукцiї - 1513787 т на суму 8984729,6
тис.грн. (середньореалiзацiйна цiна - 5935,27 грн./т), в т. ч. експорт товарної продукцiї – 1292575 т
на суму 7526547,4 тис.грн. (83,77%);
- труби електрозварнi: обсяг виробництва товарної продукцiї – 58337,07 т на суму 391815,7
тис.грн. (середньореалiзацiйна цiна - 6716,41 грн./т), в т. ч. експорт товарної продукцiї – 13652,29 т
на суму 83592,2 тис.грн. (21,33%).
Дiяльнiсть ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не схильна до значного впливу фактора сезонностi.
Обсяги вiдвантаження металопродукцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» по регiонах свiтового ринку за
2014 рiк:
- Агломерат: по Українi – 3740,6 тис. т;
- Чавун переробний: по Українi – 32,3 тис. т, в країни Америки та Африки – 1033,5 тис. т;
- Сляби: по Українi – 15,3 тис. т, в країни Європи – 262,9 тис. т, в країни Азiї – 35,4 тис. т;
- Зливки: по Українi – 2,7 тис. т
- Лист гарячекатаний товстий: по Українi – 221,2 тис. т, в країни ближнього зарубiжжя – 170,6 тис.
т, в країни Європи – 305,1 тис. т, в країни Азiї – 716,6 тис. т, в країни Америки та Африки – 100,3
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тис. т;
- Лист гарячекатаний тонкий: по Українi – 73,3 тис. т, в країни ближнього зарубiжжя – 15,0 тис. т,
в країни Європи – 1,3 тис. т, в країни Азiї – 1,3 тис. т, в країни Америки та Африки – 8,7 тис. т;
- Рулон гарячекатаний: по Українi – 111,1 тис. т, в країни ближнього зарубiжжя – 84,8 тис. т, в
країни Європи – 346,5 тис. т, в країни Азiї – 237,7 тис. т, в країни Америки та Африки – 11,8 тис. т;
- Прокат холоднокатаний: по Українi – 46,2 тис. т, в країни ближнього зарубiжжя – 14,9 тис. т, в
країни Європи – 14,1 тис. т, в країни Азiї – 89,0 тис. т, в країни Америки та Африки – 21,5 тис. т;
- Прокат оцинкований: по Українi – 131,0 тис. т, в країни ближнього зарубiжжя – 118,6 тис. т;
- Труби електрозварнi: по Українi – 44,3 тис. т, в країни ближнього зарубiжжя – 13,7 тис. т.
У 2014 роцi продукцiя ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiдвантажувалася до 56 країн свiту.
Протягом звiтного перiоду найбiльш значущим регiоном збуту був внутрiшнiй ринок України.
Бiльшу частину поставок в Українi займають поставки агломерату. При аналiзi вiдвантаження
основної продукцiї (без урахування агломерату та iншої продукцiї) першим за значущiстю
регiоном збуту стає регiон країн Америки та Африки ( за рахунок постачання чавуну до США).
Розподiл реалiзацiї основної металопродукцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» за 2014р. по регiонах
збуту:
- країни Америки та Африки – 27%;
- країни Азiї – 25%;
- країни Європи – 22%;
- Україна – 16%;
- країни ближнього зарубiжжя – 10%.
У товарнiй структурi вiдвантаження металопродукцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у 2014 роцi
переважає постачання товстолистового прокату, чавуну та гарячекатаних рулонiв.
Основними клiєнтами (споживачами) металопродукцiї ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА» у 2014 роцi є
«METINVEST INTERNATIONAL S.A.» , ТОВ «МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА», ТОВ «МЕТIНВЕСТСМЦ».
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/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-СМЦ»:
• 4467 вiд 31.12.2012 р.; МК-598/12/13 вiд 24.12.2013 р.(поставка продукцiї металургiйного
виробництва на умовах, зазначених у специфiкацiях до контракту, оплата банкiвським переказом у
грн.);
з ТОВ «МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА»:
• 485 вiд 19.07.2010 р.; 13/12-774 вiд 16.12.2013 р. (поставка продукцiї металургiйного
виробництва на умовах, зазначених у специфiкацiях до контракту, оплата банкiвським переказом у
грн.);
• 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/постачання 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).
Основними факторами ризику в фiнансово-господарськiй дiяльностi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є:
- падiння цiн на металургiйну продукцiю на свiтовому ринку та зниження попиту в основних
металоспоживаючих галузях внаслiдок загального уповiльнення економiки;
- бойовi дiї на Донбасi, що призвели до обмеження у забезпеченнi сировиною ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА»;
- випереджаюче зростання цiн на паливно-енергетичнi ресурси в порiвняннi зi змiною цiн на
металопрокат;
- пiдвищення цiн на транспортнi тарифи та послуги;
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- непрозора полiтика держави в питаннi вiдшкодування податку на додану вартiсть;
- суттєвий дефiцит порожнього рухомого складу.
- 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.
Основнi полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента:
- економiчне та полiтичне становище в свiтi та окремих регiонах;
- 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;
- змiни валютного курсу.
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;
- змiна структури вiдвантаженої продукцiї - суттєво знизився обсяг реалiзацiї збиткової продукцiї;
- бiльш жорсткий контроль сировини, що надходить на комбiнат, загальних показникiв якостi
продукцiї, що випускається, зниження незапланованих простоїв для пiдвищення ефективностi
виробництва;
- використання морських перевезень для доставки коксу та залiзорудної сировини, але морськi
перевезення не можуть забезпечити комбiнат необхiдним обсягом сировини для стабiльної роботи
пiдприємства;
- суворе дотримання заходiв профiлактичного обстеження основного металургiйного та
енергетичного обладнання;
- заходи щодо зниження енергоємностi продукцiї.
Одним iз прiоритетних напрямкiв дiяльностi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є пiдвищення
енергоефективностi та зниження енергоємностi продукцiї за рахунок впровадження заходiв,
спрямованих на зниження споживання паливно-енергетичних ресурсiв.
Серед найбiльш значущих заходiв, впроваджених в 2014 роцi, варто назвати заходи щодо економiї
природного газу. Так, найбiльш значущi серед них - пiдбiр оптимальних режимiв роботи
повiтронагрiвачiв доменного цеху; змiна термiну експлуатацiї iзоляцiї подових балок нагрiвальних
печей ЛПЦ-3000; включення додаткових пальникових пристроїв на котлах ТЕЦ-1 з метою
максимального використання доменного газу.
Всього за звiтний перiод було впроваджено 44 енергозберiгаючих заходи з економiчним ефектом
64,0 млн. грн. Енергоємнiсть виробленої ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у 2014 р. товарної
металопродукцiї склала 26,8 ГДж/т.
- з метою виконання завдань щодо зниження собiвартостi продукцiї, полiпшенню її якостi та
пiдвищення продуктивностi працi на пiдприємствi активно впроваджується система безперервних
операцiйних полiпшень.
Протягом 2014 року в ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» була проведена системна робота iз впровадження
заходiв щодо пiдвищення якостi продукцiї, що випускається. Удосконалювалася система оцiнки
роботи цехiв у даному напрямку. На пiдприємствi дiє положення про економiчну вiдповiдальнiсть
структурних пiдроздiлiв за випуск продукцiї, що не вiдповiдає вимогам якостi.
Ця робота дала позитивнi результати: рiвень браку в 2014 роцi знизився до 0,08% вiд загального
обсягу виробленої продукцiї. Бiльш нiж в два рази знизився рiвень продукцiї, що не вiдповiдає
вимогам якостi, i склав 1,41 %. У 2013 роцi цей показник складав 3,11 %.
У два рази зменшилася кiлькiсть рекламацiй, що надiйшли на комбiнат i були пiдтвердженi. Так,
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вiдсоток рекламацiй у 2014 роцi знизився з 1,05 % до 0,57 % вiд загального обсягу вiдвантаженої
продукцiї. А вiдсоток пiдтверджених рекламацiй - з 0,031 % до 0,016 % вiд загального обсягу
вiдвантаженої продукцiї.
Протягом 2014 року система збуту продукцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не зазнала суттєвих змiн у
порiвняннi з 2013 роком. Продукцiя ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 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 в Росiйську Федерацiю;
• ТОВ «МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА» – продаж металопрокату на ринок України та ринки країн СНД
(крiм Росiйської Федерацiї) вагонними нормами;
• ТОВ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ» – продаж металопродукцiї через мережу сервiсних металоцентрiв в
Українi;
• ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» – продаж металопродукцiї в Українi та в Росiю;
• ТОВ «МЕТIНВЕСТ ДИСТРИБУЦIЯ» – продаж зi складу у м. Мiнськ.
- за прямими договорами з кiнцевими споживачами.
Iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть, динамiку цiн, постачальники за основними
видами сировини.
Дiяльнiсть ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у 2014 роцi характеризувалася проблемами з постачанням
сировини на пiдприємство, в результатi - план виробництва не був виконаний.
Забезпечення залiзорудною сировиною протягом 2014 року: залiзорудний концентрат за звiтний
перiод надходив на комбiнат вiтчизняного виробництва з ПАТ "IНГЗК" (4450,43 тис. т), з ПАТ
"ПIВНГЗК" (812,41 тис. т), з ПАТ "ЦГЗК" (533,28 тис. т).
За результатами 2014 року найбiльшу кiлькiсть аглоруди отримано вiд ПАТ
"КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ" (1773,62 тис. т), також постачання аглоруди здiйснює ПАТ "ЄВРАЗ
СУХА БАЛКА" (862,94 тис. т). Частка iмпорту аглоруди складає 2,95 %, постачання здiйснює
ТОВ «МЕТАЛ-ГРУП» (80,03 тис. т).
Протягом 2014 року отримано обкотишiв вiд ПАТ "ПIВНГЗК" у розмiрi 135,51 тис. т.
Загальна кiлькiсть коксу доменного, отриманого вiд усiх постачальникiв протягом 2014 року,
складає 1874,98 тис. т. Найбiльшу кiлькiсть коксу отримано вiд ПАТ "АКХЗ" (1521,52 тис. т).
Джерелами надходження коксу були також ПАТ "ЄВРАЗ ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КХЗ"
(152,63 тис.т), ПАТ «ЯСИНIВСЬКИЙ КХЗ» (71,83 тис. т), ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (9,36 тис. т),
ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" (6,38 тис. т), ПАТ "ДОНЕЦЬККОКС" (0,53 тис. т). Частка iмпорту коксу
доменного складає 6 %, постачання здiйснювалося з Китаю (48,8 тис. т), Iталiї (38,66 тис. т), Чехiї
(11,97 тис. т), РФ (виробник ВАТ «Москокс» -7,46 тис. т) та Польщi (5,84 тис.т.).
Кокс, що постачається на комбiнат, за своїми якiсними показниками вiдповiдає дiючiй
нормативно-технiчнiй документацiї та задовольняє вимоги виробництва.
Протягом 2014 року змiнювалася цiна за тонну коксу доменного (покращеного) виробництва ПАТ
"АКХЗ": у сiчнi 2014 р. цiна склала 1782,44 грн., у березнi 2014 р. – 2080 грн., у червнi 2014 р. 198 дол. США, у вереснi 2014 р. – 240 дол. США, у груднi 2014 р. - 220 дол. США.
Протягом звiтного перiоду спостерiгалося коливання цiн на залiзорудний концентрат: так цiна на
концентрат 66,5% виробництва ПАТ "IНГЗК" у сiчнi 2014 р. склала 784,20 грн., у березнi 2014 р. –
968,85 грн., у червнi 2014 р. – 1027,69 грн., у вереснi 2014 р. – 956,40 грн., у груднi 2014 р. –
1031,25 грн.
У звiтному перiодi також змiнювалася цiна на аглоруду: якщо цiна на аглоруду 56% виробництва
ПАТ "КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ" у сiчнi 2014 р. складала 479,30 грн., у березнi 2014 р. – 502,95
грн., у червнi 2014 р. – 466,71 грн., у вереснi 2014 р. – 403,84 грн., у груднi 2014 р. – 379,51 грн.;
цiна на аглоруду 56% виробництва ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" у сiчнi 2014 р.складала 535,53
грн., у березнi 2014 р. – 487,32 грн, у червнi 2014 р. – 458,37 грн., у вереснi 2014 р. – 464,44 грн., у
груднi 2014 р. – 406,52 грн.
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Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент: вiтчизняна
металургiя, що традицiйно орiєнтується на експортнi ринки, сьогоднi вiдчуває багатовекторний
пресинг. З одного боку бойовi дiї обмежують можливостi маневрування по завантаженню
металургiйних потужностей. З iншого - цiновий тиск на мiжнародних ринках, пов'язаний в першу
чергу iз здешевленням сировини. 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.
Протягом 2014 року ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» почало виробляти наступнi новi види
металопродукцiї:
- рулонний прокат з додатковою вимогою щодо холодного вигину для постачання до
європейського ринку (цех ЛПЦ-1700): конструкцiйна марка сталi S355J2C на гарячекатаний
рулонний прокат вiдповiдно до EN 10025-2 «Гарячекатаний прокат з конструкцiйних сталей Частина 2: Технiчнi умови постачання нелегованих конструкцiйних сталей»; марка сталi S355MC гарячекатаний прокат з високою межею плинностi вiдповiдно до EN 10149-2 «Гарячекатана
листова продукцiя, виготовлена iз сталi з високою межею плинностi, для холодного
штампування»;
- рулонний прокат SAE 1008 (цех ЛПЦ-1700): вироблений за американськими стандартами з
внутрiшнiм дiаметром рулону 740 мм;
- освоєння виробництва оцинкованого прокату у рулонах товщиною понад 1,5 мм до 2,0 мм
включно, шириною 1000 мм - 1250 мм вiдповiдно до ГОСТ 14918 iз сталi марки 08пс вiдповiдно
до ГОСТ 1050 (Цех холодної прокатки): оцинкований холоднокатаний прокат вiдповiдно до ГОСТ
14918 призначений для холодного профiлювання, пiд фарбування, виготовлення штампованих
деталей, посуду, тари та iнших металевих виробiв. Показники технiчного рiвня, що встановленi
цим стандартом, вiдповiдають вимогам вищої та першої категорiї якостi.
- освоєння виробництва оцинкованого прокату S320GD, S350GD за європейським стандартом EN
10346 з пiдвищеними характеристиками мiцностi (Цех холодної прокатки): марка S320GD i марка
S350GD - оцинкований рулонний прокат вiдповiдно до EN 10346 «Смуга i лист зi сталi з
покриттям, що наноситься безперервним зануренням в розплав - Технiчнi умови постачання»;
- вiдпрацювання технологiї виробництва холоднокатаного нагартованого прокату з рiвнем
мiцностi не нижче 800 Н / мм2 (Цех холодної прокатки): холоднокатаний рулонний прокат з
високим рiвнем межi мiцностi (830-850 Н / мм2), вироблений за замовленням споживача,
вiдвантажений вiдповiдно до ТТ 227-41-2014;
- освоєння виробництва термомеханiчно змiцненого високомiцного прокату за стандартами EN
10149-2 (Цех ЛПЦ-3000): марки сталi S420MC, S355MC - гарячекатаний прокат з високою межею
плинностi вiдповiдно до EN 10149-2 «Гарячекатана листова продукцiя, що виготовлена iз сталi з
високою межею плинностi, для холодного штампування»;
- освоєння виробництва прокату вiдповiдно до Японських стандартiв (Цех ЛПЦ-3000):
гарячекатаний прокат марки сталi SN490В для будiвельних конструкцiй вiдповiдно до JIS G
3136:2012 «Катана сталь для будiвельної конструкцiї»; гарячекатаний прокат марки сталi S45C вуглецева сталь, застосовувана в машинобудуваннi, вiдповiдна до вимог JIS G 4051 «Сталi
вуглецевi, застосовуванi в машинобудуваннi»;
- освоєння виробництва штрiпсового прокату для зарубiжного ринку для виробництва труб
вiдповiдно до API 5L (Цех ЛПЦ-3000):
а) для Iндiї марки сталi L360M (X52M) PSL1 товщиною листа 11,12 мм та 25,4 мм;
б) для Iндiї марки сталi L390M (X56M) PSL1 товщиною листа 15,88 мм;
в) для Туреччини марки сталi Х52М товщиною 9,52 мм та 12,7 мм.
Гарячекатанi листи iз сталi марок L360M (X52M) PSL1 та L390M (X56M) PSL1 – вiдповiдно до ТТ
227-17-2014 / ТТ 232-07-2014 - на поставку гарячекатаних листiв зi сталi марок L360M (X52M)
PSL1 та L390M (X56M) PSL1 , виробництва ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА », виготовлених зi слябiв,
вироблених на ПАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ». Листи призначенi для виготовлення прямошовних
зварних труб, вiдповiдно до технiчних характеристик PSL 1 та вiдповiдно до API 5L (видання 45).
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- освоєння виробництва прокату високовуглецевої марки сталi 50Г (Цех ЛПЦ-3000) вiдповiдно до
ГОСТ 1577-93 (Марка сталi 50Г - гарячекатаний товстолистовий прокат з якiсної конструкцiйної
легованої сталi, що вiдповiдає вимогам ГОСТ 1577-93 «Прокат товстолистовий i широкосмуговий
з конструкцiйної якiсної сталi»).
Перелiк основних конкурентiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» на ринках металопрокату України та
країн СНД у 2014 роцi - виробники прокату, сортамент продукцiї яких перетинається з
сортаментом ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»:
- прокат гарячекатаний: ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ", ВАТ
«СЕВЕРСТАЛЬ»,(Росiя);
- прокат холоднокатаний: ВАТ «СЕВЕРСТАЛЬ» (Росiя), ВАТ «МАГНIТОГОРСЬКИЙ МК»
(Росiя), ВАТ «МIТТАЛ СТIЛ ТЕМIРТАУ» (Казахстан);
- прокат оцинкований: ВАТ «СЕВЕРСТАЛЬ» (Росiя), ВАТ «МАГНIТОГОРСЬКИЙ МК» (Росiя),
ВАТ «МIТТАЛ СТIЛ ТЕМIРТАУ» (Казахстан);
- труби: НВIГ «IНТЕРПАЙП», ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", ПРАТ "ТЗ
"ТРУБОСТАЛЬ", СТ "СЛАВСАНТ", група ЧТПЗ (Росiя), Об’єднана металургiйна компанiя
(Росiя), ВАТ «МIТТАЛ СТIЛ ТЕМIРТАУ» (Казахстан).
Перспективнi плани розвитку пiдприємства у 2015 роцi.
З метою зниження витрат на виробництво та пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї, що
випускається ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», розроблена програма заходiв щодо зниження витрат на
виробництво металопродукцiї. При цьому за базу були прийнятi фактичнi показники 2014 року.
Основним елементами цiєї програми є:
- В аглодоменному виробництвi - бiльш повне використання вторинних ресурсiв, зниження витрат
палива;
- У сталеплавильному виробництвi - бiльш повне використання вторинних ресурсiв, насамперед,
брухту зi 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 в беззамовну продукцiю;
- В цехах, якi виробляють енергоресурси, - зниження витрати палива i електроенергiї.
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.
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
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«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 2014 року ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» здiйснив наступнi основнi вiдчуження активiв:
1. Вiдчужена частка у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕЛЕРАДIООРГАНIЗАЦIЯ «МАРIУПОЛЬСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» в
розмiрi 39,078 %.
2. Вiдчужено пакет акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» в розмiрi 0,0103% статутного капiталу.
3. Вiдчужено пакет акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙАГРОХIМ» в розмiрi 81,6042 % статутного капiталу.
4. Вiдчужено пакет акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШОТРАВНЕВА
РАЙАГРОТЕХНIКА» в розмiрi 90,2703 % статутного капiталу.
5. Вiдчужено пакет акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я»
в розмiрi 87,2381 % статутного капiталу.
Протягом звiтного перiоду мiж ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» та його афiлiйованими особами укладенi
наступнi правочини:
- з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «IЛЛIЧ-СТАЛЬ»: (юридична особа, яка
володiє вiд 10 та бiльше вiдсотками акцiй емiтента):
Договiр оперативної оренди № 1693 вiд 01.06.2014р.
Термiн дiї: до 31.05.2015р. включно.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ».
Предмет договору: оренда основних засобiв та МНМА (нежитлових примiщень загальною
площею 5,7 кв. м та 52,8 кв. м, обладнання, меблiв), що розташованi за адресою: м. Марiуполь,
вул. Семашка, 18 та вул. Левченка, 1, для здiйснення господарської дiяльностi.
Склад i вартiсть об’єктiв оренди погоджуються сторонами в Додатку №1 до цього Договору. Мета
оренди: розмiщення офiсу орендаря.
Методика цiноутворення та сума за договором:
Розмiр орендної плати за перший календарний мiсяць оренди визначається за згодою сторiн i
складає 4599,24 грн., крiм того ПДВ 919,85 грн., всього 5519,09 грн.
Розмiр плати за користування об’єктом оренди за кожний наступний календарний мiсяць
визначається на пiдставi розмiру орендної плати за попереднiй календарний мiсяць, який
орендодавець має право скорегувати на iндекс iнфляцiї за попереднiй календарний мiсяць.
Витрати на експлуатацiю та утримання об’єкту оренди, в т.ч. на сплату послуг, пов’язаних iз
використанням об’єкту оренди в Додатку №2 до Договору, не входять у розмiр орендної плати та
оплачуються орендатором у порядку, зазначеному у Договорi. Орендар зобов’язаний вносити
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орендну плату протягом 10 календарних днiв вiд дати рахункiв, виставлених Орендодавцем.
Додаткова угода №2 вiд 01.04.2014 р. до ранiше укладеного Договору оперативної оренди № 2105
вiд 20.06.2013р.
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.
Предмет додаткової угоди: змiна складу орендованого майна вiдповiдно до Додатку №3 до
Договору; внесення змiн до пункту роздiлу «Платежi за Договором»: орендна плата за мiсяць
складає 3540,59 грн., крiм того ПДВ 708,12 грн., всього 4248,71 грн.
Договiр оперативної оренди залiзничних вагонiв-платформ №3521 вiд 23.12.2013р.
Договiр дiє з 01.01.2014р. по 31.12.2015 р. включно.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧСТАЛЬ», «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
та своєчасно здiйснює всi платежi, що передбаченi цим Договором.
Методика цiноутворення та сума за договором: Розмiр орендної плати на момент пiдписання
Договору складає за календарну добу за один вагон-платформу 108,33 грн., крiм того ПДВ 21,67
грн., всього 130,00 грн. Рiчна орендна плата за Договором орiєнтовно складає 13799617,05 грн.,
крiм того ПДВ 2759923,41 грн., всього 16559540,46 грн.
Оплата орендної плати здiйснюється по факту в розмiрi 100% її погодженого мiсячного розмiру у
строк не пiзнiше 10-го числа мiсяця, наступного за звiтним. Розмiр орендної плати пiдлягає
iндексацiї у порядку, встановленому чинним законодавством.
Договiр № 2592 вiд 01.12.2014р.
Термiн дiї: до 30.12.2015р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник» – ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ».
Предмет договору: Замовник доручає, а Виконавець здiйснює проведення медичних послуг,
перелiк яких зазначено у Договорi.
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 2070,00 грн. без ПДВ в мiсяць, згiдно п.197.1.5. Податкового Кодексу України.
Замовник зобов’язаний сплатити за надану послугу протягом 10 календарних днiв з моменту
пiдписання акту прийому-передачi виконаних послуг та наданого рахунку.
Договiр надання послуг № 459/7 вiд 14.02.2014р.
Термiн дiї: з 01.01.2014р. до 31.12.2014р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник» – ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ».
Предмет договору: надання автотранспортних послуг автомобiлем Volkswagen Passat держ. №00726 ЕН.
Методика цiноутворення та сума за договором: вартiсть послуг за Договором в мiсяць складає
13523,98 грн., крiм того ПДВ 2704,80 грн., всього 16228,78 грн. Плата вноситься "Замовником"
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щомiсячно, не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за звiтним. Розмiр плати пiдлягає iндексацiї у
порядку, встановленому чинним законодавством.
Додаткова угода вiд 01.03.2014 р. до Договору № 459/7 вiд 14.02.2014р.
Предмет додаткової угоди: за згодою сторiн Виконавець може надати послуги аналогiчним
автотранспортом.
Договiр постачання обладнання №2813/22 вiд 29.12.2014р.
Термiн дiї: до 31.12.2015р.
Сторони договору: «Постачальник» - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧСТАЛЬ», «Покупець»– ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».
Предмет договору: Постачальник зобов’язується передати, а Покупець – прийняти та оплатити
одиницi залiзничних вагонiв - платформ моделi 13-4094-01 (надалi – Обладнання), що були в
експлуатацiї, на умовах, що передбаченi цим Договором.
Методика цiноутворення та сума за договором: постачання Обладнання здiйснюється за цiнами,
вказаними у Специфiкацiї до Договору. Загальна сума за Договором на дату укладання Договору
складає 13557156,67 грн., крiм того ПДВ 2711431,33 грн., всього з ПДВ - 16268588,00 грн. Оплата
за Обладнання буде здiйснюватися протягом строку, вказаного у Специфiкацiї, з дати постачання
Обладнання.
Договiр № 1/5/223 поворотної фiнансової допомоги вiд 20.01.2014р.
Термiн дiї: з 20.01.2014р. до 19.01.2015р. включно.
Сторони договору: «Комбiнат» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Пiдприємство» – ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ».
Предмет договору та сума за договором: Пiдприємство надає Комбiнату фiнансову допомогу в
сумi 129000000,00 грн. на поворотнiй основi. Вiдсотки на поворотну фiнансову допомогу не
нараховуються та не сплачуються.
Договiр № 2/14/1100 поворотної фiнансової допомоги вiд 25.04.2014р.
Термiн дiї: з 25.04.2014р. до 24.04.2015р. включно.
Сторони договору: «Комбiнат» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Пiдприємство» – ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ».
Предмет договору та сума за договором: Пiдприємство надає Комбiнату фiнансову допомогу в
сумi 220000000,00 грн. на поворотнiй основi. Вiдсотки на поворотну фiнансову допомогу не
нараховуються та не сплачуються.
Договiр № 3/1959 поворотної фiнансової допомоги вiд 13.08.2014р.
Термiн дiї: з 13.08.2014р. до 12.08.2015р. включно.
Сторони договору: «Комбiнат» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Пiдприємство» – ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ».
Предмет договору та сума за договором: Пiдприємство надає Комбiнату фiнансову допомогу в
сумi 90000000,00 грн. на поворотнiй основi. Вiдсотки на поворотну фiнансову допомогу не
нараховуються та не сплачуються.
Договiр № 4/2572 поворотної фiнансової допомоги вiд 01.12.2014р.
Термiн дiї: з 01.12.2014р. до 30.11.2015р. включно.
Сторони договору: «Комбiнат» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Пiдприємство» – ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ».
Предмет договору та сума за договором: Пiдприємство надає Комбiнату фiнансову допомогу в
сумi 24000000,00 грн. на поворотнiй основi. Вiдсотки на поворотну фiнансову допомогу не
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нараховуються та не сплачуються.
Додаткова угода №2 вiд 24.07.2014 р. до ранiше укладеного Договору купiвлi-продажу цiнних
паперiв № БВ 20120725/08-АК/2273 вiд 25.07.2012р.
Сторони договору: «Покупець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Продавець»– ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ».
Предмет додаткової угоди: подовження до 24.07.2015р. (включно) термiну оплати Покупцем
вартостi ощадного сертифiкату шляхом безготiвкового перерахування на рахунок Продавця суми,
яка згiдно Договору складає 75000000,00 грн.
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«IЛЛIЧIВСЬКА» (юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльш нiж 10 вiдсоткiв у
статутному капiталi):
Договiр оперативної оренди №1998 вiд 20.08.2014р.
Термiн дiї: з 01.09.2014 р. до 31.08.2015р. включно.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар» – ТОВАРИСТВО З
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IЛЛIЧIВСЬКА».
Предмет договору: Орендодавець передає Орендарю за плату на визначений строк у користування
рухоме майно – принтер HP LaserJet 1320, що розташований за адресою: м. Марiуполь, пр-т Iллiча,
б.54, для здiйснення господарської дiяльностi.
Склад i вартiсть об’єкту оренди погоджуються сторонами в Додатку №1 до цього Договору.
Цiльове призначення об’єкту оренди: використання офiсного обладнання.
Методика цiноутворення та сума за договором:
Розмiр орендної плати за перший календарний мiсяць оренди визначається за згодою сторiн i
складає 70,68 грн., крiм того ПДВ 14,14 грн., всього 84,82 грн.
Розмiр плати за користування об’єктом оренди за кожний наступний календарний мiсяць
визначається на пiдставi розмiру орендної плати за попереднiй календарний мiсяць, який
орендодавець має право скорегувати на iндекс iнфляцiї за попереднiй календарний мiсяць.
Орендар зобов’язаний вносити орендну плату протягом 10 календарних днiв вiд дати рахункiв,
виставлених Орендодавцем.
Договiр оперативної оренди №1133 вiд 29.04.2014р.
Термiн дiї: з 01.05.2014 р. до 30.04.2015р. включно.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар» – ТОВАРИСТВО З
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IЛЛIЧIВСЬКА».
Предмет договору: Орендодавець передає Орендарю за плату на визначений строк у користування
основнi засоби для здiйснення господарської дiяльностi.
Склад i вартiсть об’єкту оренди погоджуються сторонами в Додатку №2 до цього Договору.
Цiльове призначення об’єкту оренди: облаштування примiщення офiсу.
Методика цiноутворення та сума за договором: розмiр орендної плати за перший календарний
мiсяць оренди визначається за згодою сторiн i складає 204,53 грн., крiм того ПДВ 40,91 грн.,
всього 245,44 грн.
Розмiр плати за користування об’єктом оренди за кожний наступний календарний мiсяць
визначається на пiдставi розмiру орендної плати за попереднiй календарний мiсяць, який
орендодавець має право скорегувати на iндекс iнфляцiї за попереднiй календарний мiсяць.
Орендар зобов’язаний вносити орендну плату протягом 10 календарних днiв вiд дати рахункiв,
виставлених Орендодавцем.
Договiр оперативної оренди №545 вiд 03.02.2014р.
Термiн дiї: з 01.01.2014 р. до 31.12.2014р.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар» – ТОВАРИСТВО З
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ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IЛЛIЧIВСЬКА».
Предмет договору: Орендодавець передає Орендарю у термiнове платне користування частину
нежитлового примiщення загальною площею 3,0 кв. м, що розташоване за адресою: м. Марiуполь,
вул. Семашка, 14. Склад i вартiсть майна з урахуванням iндексацiї станом на 01.01.2014р.
погоджуються сторонами в Додатку №1 до цього Договору. Використання майна: для розмiщення
офiсу страхової компанiї.
Методика цiноутворення та сума за договором: розмiр орендної плати складає 271,50 грн. за
мiсяць, крiм того ПДВ 54,30 грн., всього 325,80 грн. Розмiр орендної плати пiдлягає iндексацiї у
порядку, встановленому чинним законодавством України.
Орендар здiйснює компенсацiю Орендодавцю витрат, пов’язаних з комунальними послугами, на
пiдставi рахункiв Орендодавця, вiдповiдно до Додатку №3 до Договору.
Орендар зобов’язаний вносити орендну плату протягом 10 календарних днiв вiд дати рахункiв,
виставлених Орендодавцем.
Договiр оперативної оренди №402 вiд 01.01.2014р.
Термiн дiї: з 01.01.2014 р. до 31.12.2014р.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар» – ТОВАРИСТВО З
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IЛЛIЧIВСЬКА»
(Марiупольська фiлiя).
Предмет договору: Орендодавець передає Орендарю у термiнове платне користування меблi, що
знаходяться за адресою: м. Марiуполь, пр-т Iллiча, 54. Склад i вартiсть майна з урахуванням
iндексацiї станом на 01.12.2013р. погоджуються сторонами в Додатку №1 до цього Договору.
Використання майна: для функцiонування офiсу.
Методика цiноутворення та сума за договором: розмiр орендної плати складає 476,77 грн. за
мiсяць, крiм того ПДВ 95,35 грн., всього 572,12 грн. Розмiр орендної плати пiдлягає iндексацiї у
порядку, встановленому чинним законодавством.
Орендар зобов’язаний вносити орендну плату протягом 10 календарних днiв вiд дати рахункiв,
виставлених Орендодавцем.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОЦIАЛЬНЕ ВIДРОДЖЕННЯ
ДОНБАСУ» (юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльш нiж 10 вiдсоткiв у
статутному капiталi):
Договiр оперативної оренди № 1502 вiд 06.06.2014р. , додаткова угода № 1 вiд 30.12.2014р. до
Договору оперативної оренди № 1502 вiд 06.06.2014р.
Термiн дiї Договору: з 06.06.2014р. до 30.06.2015 р. включно.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОЦIАЛЬНЕ ВIДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ».
Предмет договору: оренда легкового автомобiля Volkswagen Passat, реєстр. №007-36 ЕН для
здiйснення господарської дiяльностi. Склад i вартiсть об’єкту оренди з урахуванням її iндексацiї
погоджуються сторонами в Додатку №1 до цього Договору. Цiльове призначення об’єкту оренди:
органiзацiя перевезень працiвникiв Орендаря.
Предмет додаткової угоди № 1 вiд 30.12.2014 р.: подовження термiну дiї договору оперативної
оренди термiном до 30.06.2015 р. включно; нова редакцiя роздiлу Договору «Форс-мажор».
Методика цiноутворення та сума за договором: Розмiр орендної плати за перший календарний
мiсяць оренди визначається за згодою сторiн i складає 1701,08 грн., крiм того ПДВ 340,22 грн.,
всього 2041,30 грн.
Розмiр плати за користування об’єктом оренди за кожний наступний календарний мiсяць
визначається на пiдставi розмiру орендної плати за попереднiй календарний мiсяць, який
орендодавець має право скорегувати на iндекс iнфляцiї за попереднiй календарний мiсяць.
Орендар зобов’язаний вносити орендну плату протягом 10 календарних днiв вiд дати рахункiв,
виставлених Орендодавцем.
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Додаткова угода №39 вiд 01.04.2014 р. до Договору поворотної фiнансової допомоги №6574 вiд
30.12.2008р.
Сторони договору: «Комбiнат» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Пiдприємство»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОЦIАЛЬНЕ ВIДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ».
Предмет додаткової угоди: Комбiнат збiльшує суму поворотної фiнансової допомоги, розмiр якої
встановлено Договором №6574 вiд 30.12.2008р. i складає 43832138,41 грн., на суму у розмiрi
8632460,00 грн. Загальна сума поворотної фiнансової допомоги за Договором складає 52464598,41
грн.
Подовження термiну дiї Договору поворотної фiнансової допомоги №6574 вiд 30.12.2008р. – до
30.09.2014 р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» (юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльш
нiж 10 вiдсоткiв у статутному капiталi):
Додаткова угода №1 вiд 27.10.2014р. до Договору 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 РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ 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.
Предмет додаткової угоди: нова редакцiя окремих пунктiв договору у роздiлах «Обов’язки сторiн»
(орендаря); «Вiдповiдальнiсть сторiн».
Додаткова угода № 1 вiд 01.10.2014р. до Договору оперативної оренди № 3220/179 вiд
07.11.2013р.
Термiн дiї Договору: до 30.09.2015р.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ 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.
Предмет додаткової угоди:подовження термiну дiї Договору до 30.09.2015р.
Договiр оперативної оренди № 2370/784 вiд 01.10.2014р.
Термiн дiї Договору: з 01.10.2014р. до 30.09.2015р.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: оренда транспортних засобiв: легкового седану Volkswagen Passat, реєстр.
№007-33 ЕН та легкового пасажирського ГАЗ 2217 реєстр.№ АН 02-64 АМ, що знаходяться на
балансi управлiння автомобiльного транспорту Орендодавця.
Склад, кiлькiсть, реквiзити транспортних засобiв, а також вартiсть з урахуванням iндексацiї
станом на 01.10.2014р. 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
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2968,38 грн., крiм того ПДВ 593,68 грн., всього 3562,06 грн. Розмiр орендної плати пiдлягає
iндексацiї у порядку, встановленому чинним законодавством. Оплата платежiв здiйснюється
щомiсяця протягом 10 календарних днiв вiд дати рахункiв, виставлених Орендодавцем.
Договiр оперативної оренди № 1877/731 вiд 01.07.2014р.
Термiн дiї Договору: з 01.07.2014р. до 30.07.2015р.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Орендодавець передає Орендаревi за плату на визначений термiн в
користування рухоме майно – залiзничнi напiввагони (рухомий склад) для здiйснення
господарської дiяльностi.
Склад та вартiсть об’єкту оренди з урахуванням iндексацiї погоджуються сторонами в Додатку до
цього Договору. Цiльове призначення об’єкту оренди: використання залiзничних напiввагонiв для
залiзничних перевезень.
Методика цiноутворення та сума за договором: розмiр орендної плати за перший календарний
мiсяць оренди визначається за згодою сторiн i складає 10271,17 грн., крiм того ПДВ 2054,23 грн.,
всього 12325,40 грн.
Розмiр плати за користування об’єктом оренди за кожний наступний календарний мiсяць
визначається на пiдставi розмiру орендної плати за попереднiй календарний мiсяць, який
орендодавець має право скорегувати на iндекс iнфляцiї за попереднiй календарний мiсяць.
Орендар зобов’язаний вносити орендну плату протягом 10 календарних днiв вiд дати рахункiв,
виставлених Орендодавцем.
Договiр оперативної оренди № 1448/655 вiд 01.06.2014р.
Термiн дiї Договору: з 01.06.2014р. до 31.05.2015р. включно.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Орендодавець передає Орендарю за плату на визначений термiн у
користування нежитловi примiщення загальною площею 1464,4 кв. м в будiвлi гiрничо-геологiчної
служби, що розташованi за адресою: м. Марiуполь, вул. Карпова, 80. Склад i вартiсть об’єкту
оренди погоджуються сторонами в Додатку №1 до цього Договору. Цiльове призначення об’єкту
оренди: для розмiщення офiсу Орендаря.
Методика цiноутворення та сума за договором: розмiр орендної плати за перший календарний
мiсяць оренди визначається за згодою сторiн i складає 26277,42 грн., крiм того ПДВ 5255,48 грн.,
всього 31532,90 грн.
Розмiр плати за користування об’єктом оренди за кожний наступний календарний мiсяць
визначається на пiдставi розмiру орендної плати за попереднiй календарний мiсяць, який
орендодавець має право скорегувати на iндекс iнфляцiї за попереднiй календарний мiсяць.
Орендар зобов’язаний вносити орендну плату протягом 10 календарних днiв вiд дати рахункiв,
виставлених Орендодавцем.
Договiр № 854/82 вiд 31.12.2014р.
Термiн дiї Договору: з момену пiдписання до 31.12.2015р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: послуги з розмiщення вiдходiв, вказаних в п.2.1 Договору (вiдпрацьованi
формувальнi сумiшi, шлак ливарного цеху №1, бiй вогнетривiв та iнш.)
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Методика цiноутворення та сума за договором: вартiсть розмiщення однiєї тонни вiдходiв,
вказаних у роздiлi 2 Договору, складає 9,51 грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть договору визначається вiдповiдно до фактичного обсягу розмiщуваних вiдходiв, iз
застосуванням чинних на момент надання послуг ставок ПКУ в частинi екологiчного податку, на
пiдставi актiв виконаних робiт.
Оплата виконаних за Договором послуг здiйснюється впродовж 30 календарних днiв вiд дати
отримання Замовником оригiналу рахунку Виконавця, виставленого на пiдставi пiдписаного
сторонами акту здачi-приймання виконаних робiт.
Додаткова угода № 1 вiд 31.12.2014р. до Договору № 16/2852 купiвлi-продажу сировинних,
паливно-енергетичних або матерiально-технiчних ресурсiв вiд 29.08.2013р.
Термiн дiї: до 31.01.2015р.
Сторони договору: «Постачальник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Покупець» – ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати, а Покупець - прийняти i оплатити
матерiали (далi - "Ресурси") на умовах, передбачених цим Договором.
Загальну суму цього Договору становить сума вартiсних показникiв Ресурсiв, що вказуються у
всiх Специфiкацiях, за якими поставляються Ресурси.
Предмет додаткової угоди: викладення Роздiлу 8 «Форс-мажор» Договору в новiй редакцiї;
подовження строку дiї Договору – до 31.01.2015р.
Додаткова угода № 2 вiд 26.12.2014р. до Договору № 277/13/3232/170 вiд 01.10.2013р.
Термiн дiї: до 31.12.2016р.
Сторони договору: «Покупець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Постачальник» – ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати, а Покупець - прийняти i оплатити
матерiали (далi - "Ресурси") на умовах, передбачених цим Договором.
Загальна сума Договору визначається як сумарна вартiсть Ресурсiв, постачання яких здiйснюється
згiдно Специфiкацiй, що додаються до Договору.
Предмет додаткової угоди: викладення Параграфу «8.Форс-мажор» Договору в новiй редакцiї;
внесення змiн до Параграфу «9. Порядок вирiшення спорiв» Договору; подовження строку дiї
Договору – до 31.12.2016р.
Додатковi угоди до Договору № 28/3089 вiд 27.09.2013р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2015р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ 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.
Предмет Додаткової угоди вiд 17.01.2014р.: внесення змiн до Роздiлу «15.Iншi умови» Договору;
нова редакцiя Додатку №4 "Акт приймання виконаних робiт" до Договору.
Предмет Додаткової угоди вiд 31.12.2014р.: внесення змiн до Роздiлу «13.Форс-мажор»;
подовження строку дiї Договору – до 31.12.2015р.
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Договiр про надання послуг №827/25 вiд 14.11.2014р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2015р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: участь газорятiвникiв газорятувальної станцiї Виконавця у проведеннi робiт у
газоспоживних цехах Замовника, у аварiйно-рятувальних роботах; забезпечення безпеки
робiтникiв Замовника при виконаннi газонебезпечних робiт; забезпечення робiтникiв Замовника
необхiдною газозахисною апаратурою; вiдбiр проб повiтря на загазованiсть. Перiод надання
послуг: з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.
Методика цiноутворення та сума за договором: вартiсть послуг Замовника розраховується за
дiючими розцiнками, встановленими на дату надання послуг, виходячи з фактичної собiвартостi
цих видiв послуг. Оплата за наданi послуги здiйснюється Замовником протягом 45 банкiвських
днiв з дати наданого рахунку при умовi пiдписання сторонами акту прийому-здачi виконаних
послуг.
Додаткова угода №1 вiд 10.03.2014р. до Договору про надання послуг №552/24 вiд 01.10.2013р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2014р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: участь газорятiвникiв газорятувальної станцiї Виконавця у проведеннi робiт у
газоспоживних цехах Замовника, у аварiйно-рятувальних роботах; забезпечення безпеки
робiтникiв Замовника при виконаннi газонебезпечних робiт; забезпечення робiтникiв Замовника
необхiдною газозахисною апаратурою; вiдбiр проб повiтря на загазованiсть. Перiод надання
послуг: з 01.10.2013р. по 31.12.2014р.
Методика цiноутворення та сума за договором: вартiсть послуг Замовника розраховується за
дiючими розцiнками, встановленими на дату надання послуг (iз розрахунку вартостi 1 чол.-год.
роботи газорятiвника в розмiрi 60,0 грн.). Оплата за наданi послуги здiйснюється Замовником
протягом 5 банкiвських днiв з дати наданого рахунку при умовi пiдписання сторонами акту
прийому-здачi виконаних послуг.
Предмет додаткової угоди: змiна № Договору з №552 на №552/24.
Договiр на надання ремонтних послуг №424/301 вiд 31.01.2014р. та Додатковi угоди №№1-7 до
Договору №424/301 вiд 31.01.2014р.
Термiн дiї Договору: до 31.01.2015р.
Сторони договору: «Замовник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Виконавець»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати в порядку i на умовах
цього Договору Ремонтнi послуги, перелiк, склад, умови проведення i обсяг 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: передоплата 100% у
розмiрi 336730000,00 грн., в т.ч. ПДВ 56121666,67 грн.» (з урахуванням додаткових угод №№1-7
до Договору).
Предмет додаткової угоди №1 вiд 03.03.2014р.: змiна № Договору з №301 на №424/301; внесення
змiн до роздiлу «4.Умови платежу»: «Оплата Замовником виконаних робiт, якщо в Специфiкацiї
не обумовленi iншi умови, здiйснюється за наступною схемою: передоплата 100% у розмiрi
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149230000,00 грн., в т.ч. ПДВ 24871666,67 грн.»
Предмет додаткової угоди №2 вiд 21.03.2014р.: внесення змiн до роздiлу «4.Умови платежу»:
«Оплата Замовником виконаних робiт, якщо в Специфiкацiї не обумовленi iншi умови,
здiйснюється за наступною схемою: передоплата 100% у розмiрi 154730000,00 грн., в т.ч. ПДВ
25788333,34 грн.».
Предмет додаткової угоди №3 вiд 15.04.2014р.: внесення змiн до роздiлу «4.Умови платежу»:
«Оплата Замовником виконаних робiт, якщо в Специфiкацiї не обумовленi iншi умови,
здiйснюється за наступною схемою: передоплата 100% у розмiрi 174730000,00 грн., в т.ч. ПДВ
29121666,67 грн.».
Предмет додаткової угоди №4 вiд 28.08.2014р.: внесення змiн до роздiлу «4.Умови платежу»:
«Оплата Замовником виконаних робiт, якщо в Специфiкацiї не обумовленi iншi умови,
здiйснюється за наступною схемою: передоплата 100% у розмiрi 264730000,00 грн., в т.ч. ПДВ
44121666,67 грн.».
Предмет додаткової угоди №5 вiд 14.11.2014р.: внесення змiн до роздiлу «4.Умови платежу»:
«Оплата Замовником виконаних робiт, якщо в Специфiкацiї не обумовленi iншi умови,
здiйснюється за наступною схемою: передоплата 100% у розмiрi 312730000,00 грн., в т.ч. ПДВ
52121666,67 грн.».
Предмет додаткової угоди №6 вiд 24.11.2014р.: внесення змiн до роздiлу «4.Умови платежу»:
«Оплата Замовником виконаних робiт, якщо в Специфiкацiї не обумовленi iншi умови,
здiйснюється за наступною схемою: передоплата 100% у розмiрi 324730000,00 грн., в т.ч. ПДВ
54121666,67 грн.».
Предмет додаткової угоди №7 вiд 23.12.2014р.: внесення змiн до роздiлу «4.Умови платежу»:
«Оплата Замовником виконаних робiт, якщо в Специфiкацiї не обумовленi iншi умови,
здiйснюється за наступною схемою: передоплата 100% у розмiрi 336730000,00 грн., в т.ч. ПДВ
56121666,67 грн.».
Додатковi угоди до Договору про надання послуг № 3037/29 вiд 17.10.2013р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2015р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ 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.
Предмет Додаткової угоди №1: внесення змiн до Роздiлу «15.Додатки до Договору»; нова редакцiя
Додатку №4 "Акт приймання виконаних робiт" до Договору.
Предмет Додаткової угоди №2: викладення Роздiлу «11.Форс-мажор» Договору в новiй редакцiї;
подовження строку дiї Договору – 31.12.2015р.
Додатковi угоди до Договору про вiдшкодування витрат електричної енергiї № 2865/40 вiд
27.09.2013р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2014 р. (у 2015 р. в процесi оформлення Додаткова угода №7 щодо
подовження термiну дiї Договору до 31.12.2015р.)
Сторони договору: «Власник мереж» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Споживач»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ 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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Предмет Додаткової угоди №2 вiд 10.01.2014р.: викладення додатку №1 Договору у редакцiї вiд
01.10.2013р.
Предмет Додаткової угоди №3 вiд 28.02.2014р.: змiна № Договору з №2865 на №2865/40.
Предмет Додаткової угоди №4 вiд 01.06.2014р.: викладення додаткiв №1,2,3 до Договору в новiй
редакцiї вiд 01.06.2014р.
Предмет Додаткової угоди №5 вiд 01.08.2014р.: викладення додаткiв №1,2,3 до Договору в новiй
редакцiї вiд 01.08.2014р.
Предмет Додаткової угоди №6 вiд 01.12.2014р.: виключення точки облiку «ЦМК-2», розташованої
за адресою: вул. Октябрська, 3 з Договору, викладення додаткiв №1,2,3 до Договору в новiй
редакцiї вiд 01.12.2014р.
Додаткова угода №1 вiд 28.02.2014р. до Договору на вiдпуск енергоносiїв № 2866/37 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 РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Постачальник зобов'язується поставити стисле повiтря для об'єктiв Споживача.
Предмет Додаткової угоди: змiна № Договору з №2866 на №2866/37.
Додатковi угоди до Договору на надання послуг з транспортування води i фекальних стокiв №
2867/35 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 РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Постачальник зобов'язується здiйснювати транспортування води питної та
технiчної i приймати фекальнi стоки вiд об'єктiв Споживача.
Предмет Додаткової угоди №1 вiд 30.03.2014р.: Споживач здiйснює компенсацiю суми збору за
спецiальне використання води за 4-й кв. 2013р. на адресу Постачальника на пiдставi ст.323 ПКУ,
за отриманi обсяги води вiд Постачальника, за ставками, зазначеними у статтi 325 ПКУ протягом
10 календарних днiв вiд дати виставленого рахунку.
Предмет Додаткової угоди №2 вiд 28.02.2014р.: змiна № Договору з №2867 на №2867/35.
Додаткова угода №1 вiд 28.02.2014р. до Договору вiдшкодування витрат № 2868/36 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 РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Завод вiдшкодовує витрати Комбiнату за спожитi енергоносiї (природний газ)
структурними пiдроздiлами Заводу, перелiк яких наводиться в специфiкацiях до цього Договору.
Предмет додаткової угоди: змiна № Договору з №2868 на №2868/36.
Додатковi угоди до Договору на вiдпуск енергоносiїв № 2869/46 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 РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
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Предмет договору: Постачальник зобов'язується поставити енергоносiї: теплову енергiю в парi,
воду гарячу для опалювання об'єктiв Споживача.
Предмет додаткової угоди №2 вiд 28.02.2014р.: змiна № Договору з №2869 на №2869/46.
Предмет додаткової угоди №6 вiд 01.10.2014р.: нова редакцiя п.5.3 Роздiлу «5.Цiна та порядок
розрахункiв»: з 01.05.2014р. цiна за одиницю товару складає - 897,13 грн./Гкал без ПДВ, 1076,556
грн. з ПДВ вiдповiдно; з 01.06.2014р. цiна за одиницю товару складає - 1008,47 грн./Гкал без ПДВ,
1210,164 грн. з ПДВ вiдповiдно.
Додаткова угода №1 вiд 28.02.2014р. до Договору про спiльне використання технологiчних мереж
природного газу № 2870/45 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.
Предмет додаткової угоди: змiна № Договору з №2870 на №2870/45.
Додаткова угода №1 вiд 28.02.2014р. до Договору на вiдпуск кисню № 2871/34 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 РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ 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.
Предмет додаткової угоди: змiна № Договору з №2871 на №2871/34.
Договiр на надання послуг №533/804 вiд 20.03.2014р. та Додаткова угода №1 вiд 30.12.2014р. до
Договору №533/804 вiд 20.03.2014р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2015р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується на свiй ризик надавати в
порядку i на умовах цього Договору послуги з проведення випробувань шлифовальних кiл
Замовника. Найменування робiт, склад та порядок виконання робiт, а також перелiк та кiлькiсть
об’єктiв для проведення Виконавцем робiт за Договором наводиться в Специфiкацiях до цього
Договору.
Методика цiноутворення та сума за договором: загальна вартiсть робiт, що виконуються за
Договором, визначається у погодженiй сторонами Специфiкацiї до Договору, яка є його
невiд'ємною частиною. Замовник сплачує Виконавцю вартiсть робiт протягом 30 банкiвських днiв
вiд дати пiдписання сторонами вiдповiдних актiв виконаних робiт.
Предмет додаткової угоди: викладення Роздiлу «13.Форс-мажор» Договору в новiй редакцiї;
подовження строку дiї Договору – 31.12.2015р.
Договiр на надання послуг №539/1247 вiд 25.03.2014р. та Додаткова угода №1 вiд 30.12.2014р. до
Договору №539/1247 вiд 25.03.2014р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2015р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
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ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надавати в порядку i на умовах
цього Договору послуги з проведення неруйнiвного контролю об’єктiв рухомого та нерухомого
майна i продукцiї Замовника. Найменування робiт, склад та порядок виконання робiт, а також
перелiк та кiлькiсть об’єктiв для проведення Виконавцем робiт за Договором наведенi в Додатках
до цього Договору.
Методика цiноутворення та сума за договором: загальна вартiсть робiт, що виконуються за
Договором, визначається i вказується у Додатку №1 до Договору. Вартiсть послуг аварiйного
характеру робiт зростає на 30% вiд звичайної вартостi послуг.
Замовник сплачує Виконавцю вартiсть наданих послуг протягом 30 банкiвських днiв вiд дати
пiдписання сторонами вiдповiдних актiв виконаних робiт.
Предмет додаткової угоди: викладення Роздiлу «13.Форс-мажор» Договору в новiй редакцiї;
подовження строку дiї Договору – 31.12.2015р.
Додатковi угоди до Договору на надання ремонтних послуг № 2794/50 вiд 18.09.2013р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2015р.
Сторони договору: «Замовник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Виконавець»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ 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. Вартiсть, вид та обсяг усiх робiт, що виконуються за Договором,
визначаються Специфiкацiями до нього, якi є його невiд'ємною частиною.
Предмет додаткової угоди №1 вiд 03.06.2014р.: внесення доповнень до Роздiлу «5.Умови
виконання робiт» Договору; внесення доповнень до Роздiлу «7.Здача та приймання робiт»
Договору; внесення доповнень до Роздiлу «8.Гарантiйнi обов’язки Сторiн».
Предмет додаткової угоди №2 вiд 26.09.2014р.: подовження строку дiї Договору – до 31.12.2015р.
Предмет додаткової угоди №3 вiд 19.12.2014р.: викладення Роздiлу «12.Форс-мажор» Договору в
новiй редакцiї.
Додатковi угоди до Договору пiдряду № 2795/39 вiд 18.09.2013р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2015р.
Сторони договору: «Пiдрядник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ 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.
Предмет додаткової угоди №1 вiд 28.02.2014р.: змiна № Договору з №2795 на №2795/39.
Предмет додаткової угоди №2 вiд 24.11.2014р.: подовження строку дiї Договору – до 31.12.2014р.
Предмет додаткової угоди №3 вiд 22.01.2015р.: викладення Роздiлу «13.Форс-мажор» Договору в
новiй редакцiї; подовження строку дiї Договору – до 31.12.2015р.; внесення змiн до п.15.8. Роздiлу
«15.Iншi умови» Договору.
Додатковi угоди до Договору про органiзацiю взаємодiї при експлуатацiї пiд'їзного шляху ПАТ
«ММК IМ. IЛЛIЧА» №3244/165 вiд 01.10.2013р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2015р. включно.
Сторони договору: «Вiтковласник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Контрагент»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-
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МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: умови органiзацiї взаємодiї Сторiн при залiзничних перевезеннях по пiд'їзному
шляху Вiтковласника.
Предмет додаткової угоди №2 вiд 01.05.2014 р.: змiна № Договору з №3244 на №3244/165.
Предмет додаткової угоди №3 вiд 07.05.2014р.: внесення доповнень до Роздiлу «2.2.Обов’язки
Контрагента» Договору.
Предмет додаткової угоди №4 вiд 19.12.2014р.: викладення Роздiлу «5.Форс-мажор» Договору в
новiй редакцiї; викладення пунктiв 7.1., 7.2. Роздiлу «7.Iншi умови» Договору в новiй редакцiї;
подовження термiну дiї Договору - до 31.12.2015 р. включно.
Додатковi угоди до Договору № 2921/49 купiвлi-продажу технологiчного обладнання вiд
04.10.2013р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2015р.
Сторони договору: «Покупець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Постачальник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ 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.
Предмет додаткової угоди №1 вiд 07.04.2014р.: внесення змiн до Преамбули Договору.
Предмет додаткової угоди №2 вiд 25.11.2014р.: подовження термiну дiї Договору - до 31.12.2015
р.; внесення доповнень до Роздiлу «10.Iншi умови» Договору.
Договiр № 2352/818 вiд 01.09.2014р.
Термiн дiї Договору: до 30.08.2015р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ 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 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 № 481/537 про надання послуг з вивезення побутових вiдходiв вiд 17.02.2014р., додатковi
угоди до Договору № 481/537 вiд 17.02.2014р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2014р. (у 2015 р. в процесi оформлення Додаткова угода до
Договору щодо подовження термiну дiї Договору до 31.12.2015р.)
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Споживач»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору:Виконавець зобов’язується надавати послуги з вивезення твердих побутових
вiдходiв, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у
строк i на умовах, передбачених цим Договором.
Методика цiноутворення та сума за договором: Обсяг надання послуг розраховується виконавцем.
Розрахунок обсягу i вартостi послуг визначається на пiдставi талонiв за фактично вивезенi вiдходи
за мiсяць. У разi застосування помiсячної системи оплати послуг платежi вносяться не пiзнiше нiж
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до 10-го числа перiоду, що настає за розрахунковим. Вартiсть послуг на 01.01.2014р. за 1 куб. м
ТПВ складає 46,27 грн., в т.ч. ПДВ – 7,71 грн. i може змiнюватись в залежностi вiд собiвартостi
витрат. Вартiсть послуг на 01.07.2014р. за 1 куб. м ТПВ складає 85,00 грн. без ПДВ i може
змiнюватись в залежностi вiд собiвартостi витрат.
Предмет додаткової угоди №1 вiд 01.05.2014р.: додання нового пункту «Дислокацiя об’єктiв та
графiк вивезення побутових вiдходiв» до Роздiлу «4.Оплата послуг» до Договору.
Предмет додаткової угоди №3 вiд 10.11.2014р.: внесення змiн до Роздiлу «4.Оплата послуг»
Договору : Вартiсть послуг на 01.07.2014р. за 1 куб. м ТПВ складає 85,00 грн. без ПДВ i може
змiнюватись в залежностi вiд собiвартостi витрат.
Предмет додаткової угоди №4 вiд 07.11.2014р.: нова редакцiя пункту «Дислокацiя об’єктiв та
графiк вивезення побутових вiдходiв» до Роздiлу «4.Оплата послуг» Договору.
Додатковi угоди до Договору вiдшкодування витрат № 2919 вiд 01.10.2013р.
Термiн дiї Договору: до 01.04.2015р.
Сторони договору: «Комбiнат» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Завод»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Вiдшкодування усiх фактичних витрат, понесених Комбiнатом у зв'язку з
оплатою послуг ТОВ "УГХТ" (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
виробничих примiщень Заводу, переданих Комбiнатом в оренду (Додаток №3). 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.
Предмет додаткової угоди №1/3 вiд 28.07.2014р.: подовження термiну дiї Договору - до 01.04.2015
р.; нова редакцiя Додатку №2, Додатку №3 до Договору.
Предмет додаткової угоди №2 вiд 14.08.2014р.: внесення змiн до пункту «4.Порядок i форма
розрахункiв за наданi послуги» стосовно присвоєння кодiв SAP MDG.
Договiр № 309/1094 про надання послуг на користування технiчною бiблiотекою вiд 03.01.2014р.
Термiн дiї Договору: з 01.05.2014р. до 30.04.2016р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Виконавець надає працiвникам Замовника право на користування науковотехнiчною бiблiотекою вiдповiдно до Положення про науково-технiчну бiблiотеку ПАТ «ММК
IМ. IЛЛIЧА».
Методика цiноутворення та сума за договором: за виконання послуг Замовник щомiсяця
компенсує Виконавцевi витрати на користування науково-технiчною бiблiотекою у сумi
120,0 грн. (з ПДВ) вiдповiдно до Акту наданих послуг. Оплата послуг, наданих Виконавцем на
адресу Замовника, здiйснюється згiдно з Актом надання послуг з вiдстрочкою платежу 45
банкiвських днiв на пiдставi рахунку, виставленого на пiдставi пiдписаного сторонами Акту
надання послуг.
Договiр № 570/1064 про надання послуг, пов’язаних iз санаторно-курортним лiкуванням та
оздоровленням застрахованих осiб та членiв їх сiмей вiд 14.04.2014р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2014р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-
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МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД», «Фонд» - Донецьке обласне вiддiлення Фонду соцiального страхування
з тимчасової втрати працездатностi.
Предмет договору: Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, пов’язанi iз санаторнокурортним лiкуванням та оздоровленням застрахованих осiб та членiв їх сiмей
Замовника, у санаторiї-профiлакторiї «ЧАЙКА» ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» за адресою 87517,
м.Марiуполь, пр-т Нахiмова, 39, який частково фiнансується за рахунок коштiв Фонду. Послуги за
цим Договором надаються Виконавцем на пiдставi належно оформленої путiвки до санаторiюпрофiлакторiю у кiлькостi 30 шт. на рiк.
Договiр № 796/545 на iнформацiйно-розрахунковi послуги вiд 01.03.2014р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2014р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Виконавець щомiсяця забезпечує виконання всiх видiв послуг iз супроводу IТiнфраструктури Замовника, вказаних у Додатку №1 до цього Договору.
Методика цiноутворення та сума за договором: Щомiсячна вартiсть послуг, що надаються
Виконавцем за цим Договором, складає 123752,40 грн., в т.ч. ПДВ 20625,40 грн. Замовник сплачує
послуги Виконавця протягом 7 днiв з моменту виставлення рахунку на пiдставi пiдписаного
сторонами Акту надання послуг.
Договiр № 3403/306 на iнформацiйно-розрахунковi послуги вiд 01.10.2013р.
Термiн дiї Договору: з моменту пiдписання сторонами 28.01.2014р. до 01.10.2014р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Виконавець щомiсяця забезпечує виконання всiх видiв робiт, вказаних у
Додатку №1 до цього Договору.
Методика цiноутворення та сума за договором: вартiсть послуг, що надаються Виконавцем,
вказана у Додатку №2 до цього Договору. Замовник сплачує послуги Виконавця протягом 7 днiв з
моменту виставлення рахунку пiсля пiдписання сторонами Акту надання послуг.
Договiр № 222/239 вiд 05.12.2013р.
Термiн дiї Договору: з моменту пiдписання сторонами 23.01.2014р. до 31.12.2014р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: надання Виконавцем освiтнiх послуг Замовнику вiдповiдно до iснуючих у
Виконавця лiцензiйних умов, пов’язаних iз отриманням професiйної освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до перепiдготовки працiвникiв та пiдвищення квалiфiкацiї. Перiод надання
послуг: з 01.12.2013р. до 31.12.2014р.
Методика цiноутворення та сума за договором: загальна попередня вартiсть освiтнiх послуг
складає 300000,00 грн., в т.ч. ПДВ 50000,00 грн. Розрахунок вартостi освiтнiх послуг здiйснюється
Виконавцем за дiючими розцiнками, встановленими на дату надання послуг. Замовник здiйснює
оплату послуг за фактом надання послуг, на пiдставi виставленого Виконавцем рахунку та
пiдписаного сторонами Акту надання послуг протягом 7 робочих днiв з моменту виставлення
рахунку.

122

Договiр № 438/575 вiд 31.01.2014р.
Термiн дiї Договору: до 31.12.2014р.
Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: послуги з розмiщення вiдходiв, вказаних в п.2.1 цього Договору (вiдпрацьованi
формувальнi сумiшi, шлак ливарного цеху №1, бiй вогнетривiв та iнш.)
Методика цiноутворення та сума за договором: вартiсть розмiщення однiєї тонни вiдходiв,
вказаних у роздiлi 2 Договору, складає 8,79 грн. без урахування ПДВ. Загальна вiртiсть договору
складає: 101092,03 грн., крiм того ПДВ 20% - 20218,41 грн., разом – 121310,44 грн. Оплата
виконаних за Договором послуг здiйснюється впродовж 30 календарних днiв вiд дати отримання
Замовником оригiналу рахунку Виконавця, виставленого на пiдставi пiдписаного сторонами акту
здачi-приймання виконаних робiт.
Договiр оперативної оренди №600/602 вiд 01.01.2014р., Додаткова угода до Договору №600/602
вiд 01.01.2014р.
Термiн дiї Договору: з 01.01.2014р. до 01.11.2014р.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Орендодавець передає Орендарю у термiнове платне користування меблi, що
знаходяться за адресою: м. Марiуполь, вул. Новотрубна, 21. Склад i вартiсть майна з урахуванням
iндексацiї станом на 01.01.2014р. погоджуються сторонами в Додатку №1 до цього Договору.
Мета оренди: використання майна для функцiонування офiсу.
Методика цiноутворення та сума за договором: розмiр орендної плати за мiсяць за Договором
складає 37,77 грн., крiм того ПДВ 7,55 грн., всього 45,32 грн.
Розмiр орендної плати пiдлягає iндексацiї у порядку, встановленому чинним законодавством
України. Оплата платежiв за Договором здiйснюється протягом 10 календарних днiв вiд дати
рахункiв, виставлених Орендодавцем.
Предмет Додаткової угоди №1 вiд 01.11.2014р.: розiрвання Договору з 01.11.2014р. за згодою
Сторiн.
Договiр оперативної оренди №813/600 вiд 01.01.2014р., Додаткова угода до Договору №813/600
вiд 01.01.2014р.
Термiн дiї Договору: з 01.01.2014р. до 01.11.2014р.
Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Орендодавець передає Орендарю у термiнове платне користування частину
нежитлового примiщення площею 17,5 кв. м в будiвлi, що знаходиться на балансi ЦРБ, що
розташоване за адресою: 87535, м. Марiуполь, вул. Новотрубна, 21. Склад i вартiсть майна з
урахуванням iндексацiї станом на 01.01.2014р. погоджуються сторонами в Додатку №1 до цього
Договору. Мета оренди: розмiщення кабiнетiв працiвникiв профкому ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ».
Методика цiноутворення та сума за договором: розмiр орендної плати за мiсяць за Договором
складає 348,28 грн., в т.ч. ПДВ 58,05 грн. Розмiр орендної плати пiдлягає iндексацiї у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
Орендар здiйснює компенсацiю Орендодавцю витрат, пов’язаних з комунальними послугами, на
пiдставi рахункiв Орендодавця, вiдповiдно до Додатку №2 до Договору.
Оплата платежiв за Договором здiйснюється протягом 10 календарних днiв вiд дати рахункiв,
виставлених Орендодавцем.
Предмет Додаткової угоди №1 вiд 01.11.2014р.: розiрвання Договору з 01.11.2014р. за згодою
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Сторiн.
Договiр № 12РМЗ/04/009-15/13/14 купiвлi-продажу сировинних, паливно-енергетичних або
матерiально-технiчних ресурсiв вiд 25.12.2014р.
Термiн дiї: до 31.12.2015р.
Сторони договору: «Постачальник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Покупець» – ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ 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: постачання Ресурсiв здiйснюється за цiнами, якi визначенi вiдповiдно до
умов постачання, 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 постачанням Ресурсiв. Оплата Покупцем Ресурсiв здiйснюється в нацiональнiй валютi
України шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок Постачальника, вказаний в
цьому Договорi, з 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 постачаються
Ресурси.
Додатковi угоди до Договору купiвлi-продажу сировинних, паливно-енергетичних або
матерiально-технiчних ресурсiв № 2481/4 вiд 09.08.2013р.
Термiн дiї: до 31.12.2015р.
Сторони договору: «Покупець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Постачальник» – ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».
Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати, а Покупець - прийняти i оплатити
матерiали, товари (далi - "Ресурси") на умовах, передбачених цим Договором. Загальну суму цього
Договору становить сума вартiсних показникiв Ресурсiв, що вказуються у всiх Специфiкацiях, за
якими поставляються ресурси.
Предмет Додаткової угоди №1 вiд 11.03.2014г.: подовження термiну дiї Договору – до 31.12.2014
р.
Предмет Додаткової угоди №2 вiд 16.12.2014р.: викладення Роздiлу «8.Форс-мажор» Договору в
новiй редакцiї; подовження термiну дiї Договору – до 31.12.2015р.
Договiр зберiгання №816/2613 вiд 30.10.2014р.
Термiн дiї: до 30.09.2015р.
Сторони договору: «Поклажодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Зберiгач» – ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ 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.
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Iнформацiя про основнi засоби емiтента.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. :
1. Виробничого призначення:
Всього – 22873582,0 тис. грн., в т.ч.
будiвлi та споруди – 5569859,0 тис. грн.;
машини та обладнання – 16317324,0 тис. грн.;
транспортнi засоби – 816407,0 тис. грн.;
iншi – 169992,0 тис. грн.
2. Невиробничого призначення:
Всього – 142372,0 тис. грн., в т.ч.
будiвлi та споруди – 124703,0 тис. грн.;
машини та обладнання – 10842,0 тис. грн.;
транспортнi засоби – 630,0 тис. грн.;
iншi – 6197,0 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. :
1. Виробничого призначення:
Всього – 21853513,0 тис. грн. (в т.ч. орендованi основнi засоби – 69999,0 тис. грн.), в т.ч.
будiвлi та споруди – 5392561,0 тис. грн. (в т.ч. орендованi – 61402,0 тис. грн.);
машини та обладнання – 15522164,0 тис. грн. (в т.ч. орендованi – 8185,0 тис. грн.);
транспортнi засоби – 809957,0 тис. грн. (в т.ч. орендованi – 372,0 тис. грн.);
iншi – 128831,0 тис. грн. (в т.ч. орендованi – 40,0 тис. грн.);
2. Невиробничого призначення:
Всього – 4897,0 тис. грн. (в т.ч. орендованi – 4574,0 тис. грн.), в т.ч.
будiвлi та споруди – 4770,0 тис. грн. (в т.ч. орендованi – 4570,0 тис. грн.);
машини та обладнання – 69,0 тис. грн. (в т.ч. орендованi – 3,0 тис. грн.);
транспортнi засоби – 0,0 тис. грн. (в т.ч. орендованi – 0,0 тис. грн.);
iншi – 58,0 тис. грн. (в т.ч. орендованi – 1,0 тис. грн.)
Знос основних засобiв станом на 31.12.2014 р.:
1. Виробничого призначення:
Всього – 1020069,0 тис. грн., в т.ч.
будiвлi та споруди – 177298,0 тис. грн.;
машини та обладнання – 795160,0 тис. грн.;
транспортнi засоби – 6450,0 тис. грн.;
iншi – 41161,0 тис. грн.
2. Невиробничого призначення:
Всього – 137475,0 тис. грн., в т.ч.
будiвлi та споруди – 119933,0 тис. грн.;
машини та обладнання – 10773,0 тис. грн.;
транспортнi засоби – 630,0 тис. грн.;
iншi – 6139,0 тис. грн.
Змiна балансової вартостi основних засобiв на 31.12.2014 р. в порiвняннi iз залишками на
31.12.2013 р. пов'язана з проведенням переоцiнки основних засобiв у липнi 2014 р. та в груднi
2014р.
Переоцiнка основних засобiв у липнi 2014р. була проведена на пiдставi аналiзу динамiки цiнових
iндексiв та їх впливу на вартiсть основних груп активiв, який виконала компанiя ТОВ «БДО
ВАЛЮЕЙШН». Аналiз вартостi активiв включав наступнi етапи: класифiкацiя активiв; визначення
цiнових iндексiв для функцiональних груп; визначення груп активiв, iндексацiя яких недоцiльна;
аналiз впливу ймовiрного знецiнення на вартiсть активiв; застосування цiнових iндексiв.
Загальний результат переоцiнки:
- списано зносу на суму 595570 тис. грн.;
- дооцiнка основних засобiв на суму 8899905 тис. грн., у тому числi дооцiнка за рахунок капiталу в
дооцiнках 8585028 тис. грн.;
Змiна балансової вартостi основних засобiв у груднi 2014р. була пов’язана з проведенням
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переоцiнки основних засобiв iз залученням незалежного оцiнювача ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ».
Переоцiнка основних засобiв була проведена за виключенням комп’ютерного обладнання,
iнвентарю, державного майна, об’єктiв громадської оборони, соцiальних та непрофiльних активiв
та iнших об’єктiв.
При оцiнцi вартостi Пiдприємства та його активiв використовувалися три загальних пiдходи:
дохiдний, затратний та ринковий (порiвняльний). Затратний пiдхiд використовувався щодо
спецiалiзованих активiв (розрахунок залишкової вартостi замiни), порiвняльний пiдхiд – щодо
неспецiалiзованих основних засобiв, по яких доступна ринкова iнформацiя по операцiям з
купiвлi/продажу таких самих або аналогiчних активiв. Дохiдний пiдхiд використовувався щодо
оцiнки спецiалiзованих основних засобiв.
Загальний результат переоцiнки:
- списано зносу на суму 1140593 тис. грн.;
- дооцiнка основних засобiв на суму 7619961 тис. грн., у тому числi дооцiнка за рахунок капiталу в
дооцiнках 7619924 тис. грн.;
- уцiнка основних засобiв на суму 2383987 тис. грн., у тому числi уцiнка за рахунок капiталу в
дооцiнках 2182991 тис. грн.
Iнформацiя про рух основних засобiв за 2014 рiк надається у Примiтках до фiнансової звiтностi по
МСФЗ за 2014 рiк.
Юридична адреса ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», основне мiсце ведення його господарської дiяльностi
та мiсцезнаходження основних засобiв: вул. Левченка, буд.1, м. Марiуполь, Донецька обл., 87504,
Україна.
Основнi засоби ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 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 2014 роцi рiвень використання виробничих
потужностей був наступним:
- аглофабрика – 97,28% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 12165 тис.т);
- доменний цех – 80,43% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 5 560 тис.т);
- конвертерний цех – 99,13% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 3600 тис.т);
- ЛПЦ-1700 –36,7% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 3802 тис.т);
- цех холодної прокатки - 33,7% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 1373 тис.т);
- ЛПЦ-3000 – 60,5% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 2400 тис.т);
- трубоелектрозварювальний цех (ТЕЗЦ) – 28,6% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 200
тис.т).
Основнi причини низького використання виробничих потужностей:
Аглофабрика:
- зниження виробничої потужностi у 2014 роцi вiдбулося у зв’язку iз зниженням виробництва
агломерату через зупинку доменної печi №1 комбiнату i зниженням виробництва на доменних
печах №№ 2-5 через заданий рiвень виробництва у зв’язку iз вiдсутнiстю ЗРС i коксу.
Доменний цех:
- зниження виробничої потужностi у 2014 роцi вiдбулося у зв’язку iз зупинкою доменної печi №1
комбiнату i збiльшенням часу простоїв доменних печей №№ 2-5 через заданий рiвень виробництва
у зв’язку iз вiдсутнiстю ЗРС i коксу.
Конвертерний цех:
- зниження виробничої потужностi у 2014 роцi вiдбулося у зв’язку iз збiльшенням простоїв через
вiдсутнiсть чавуну передiльного.
По прокатним цехам:
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- використання виробничих потужностей прокатних цехiв та ТЕЗЦ у 2014 роцi обумовлено
низьким рiвнем наявностi замовлень на металопродукцiю.
Витрати на капiтальний ремонт основних засобiв в 2014 роцi склали 392844,0 тис. грн., що на
101711,0 тис. грн. бiльше, нiж у 2013 роцi (291133,0 тис. грн.), в тому числi було проведено
капiтальнi ремонти наступних об'єктiв:
- Агломашина № 6 - витрати склали 20668,0 тис. грн.;
- Агломашина № 12 - витрати склали 26296,0 тис. грн.;
- Агломашина № 10 - витрати склали 23946,0 тис. грн.;
- Доменна пiч №5 (КР III-го розряду) - витрати склали 10862,0 тис. грн.;
- Повiтронагрiвач № 19-БIС - витрати склали 28089,0 тис. грн.;
- Конвертер № 1 - витрати склали 34091,0 тис. грн.;
- Комплекс обладнання ЛПЦ-1700 - витрати склали 14321,0 тис. грн.;
- Комплекс обладнання ЛПЦ-3000 - витрати склали 22911,0 тис. грн.;
- НТА-1 - витрати склали 17758,0 тис. грн.
Збiльшення витрат на капiтальний ремонт за звiтний перiод пояснюється змiною програми
ремонтiв (проведено КР трьох агломашин (у 2013 р. – двох агломашин) та подорожчанням ТМЦ та
послуг.
Витрати на поточний ремонт основних засобiв за звiтний перiод склали 189214,0 тис. грн., або
91,03% вiд рiвня 2013 року (207862,0 тис. грн.). Зменшення витрат на поточний ремонт за звiтний
перiод пов’язане з зупинкою Мартену, непостачанням ТМЦ.
Екологiчнi питання безпосередньо не впливають на використання активiв пiдприємства, проте
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 ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», є зменшення шкiдливих викидiв в
атмосферу та полiпшення екологiчної ситуацiї в Приазов'ї.
У 2014 роцi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» виконало наступнi природоохороннi заходи, спрямованi на
полiпшення навколишнього природного середовища:
- реконструкцiя системи газоочищення агломашин №№1-12 (зона спiкання) i газоочищення
агломашин №№7-12 (зона охолодження). Витрати ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» по даному проекту у
2014 р. складають 3332,3 тис. грн. (без ПДВ). Скорочення викидiв пилу по аглофабрицi пiсля
реалiзацiї проекту в цiлому складе 9 тис. т/рiк.
- реконструкцiя газоочищення конвертера №1 у Конвертерному цеху. Реконструкцiя виконана у
повному обсязi у 4 кварталi 2014 р. Витрати склали 61443,0 тис. грн. (без ПДВ). Екологiчний
ефект - скорочення викидiв пилу на 135 т/рiк. Скорочення викидiв пилу вiд конвертера №1 слiд
вiдраховувати з введення в експлуатацiю в груднi 2014 р., тому по конвертеру №1 скорочення
викидiв складе за 1 мiсяць - 11,25 т.
- розробка ТЕО проекту реконструкцiї газоочищення конвертерiв №2 та №3 (розробник
«Енергосталь» м. Харкiв). ТЕО розроблено у повному обсязi , витрати склали 776,24 тис. грн. (без
ПДВ). Екологiчний ефект - зниження викидiв до концентрацiї 50 мг/м куб. вiдхiдних газiв, при
iснуючому поточному нормативi 98 мг/м куб.
- реконструкцiя системи знепилювання конвеєрiв №16 та №17 у Вапняно-випалювальному цеху.
Витрати склали 405,0 тис. грн.
- замiна фiльтрувальних елементiв газоочищення печей "Мерц" у Вапняно-випалювальному цеху.
Витрати склали 405,0 тис. грн. Забезпечення проектного ступеню очищення вiдхiдних димових
газiв.
- розробка ТЕО проекту реконструкцiї газоочищення мiксеру №3 та №4 i машини скачування
шлаку у Конвертерному цеху. Витрати у 2014 р. склали 146,527 тис. грн. (без ПДВ). Забезпечення
пiсля реконструкцiї перспективного нормативу викиду по пилу до 50 мг/м куб.
- розробка проектно-кошторисної документацiї вiдповiдно до Програми полiпшення якiсного
складу стiчних вод по промвипускам №1, №2 у рiчку Кальчик. Витрати у 2014 р. склали 211,1 тис.
грн. (без ПДВ). Забезпечення якостi стокiв за змiстом хлоридiв, сульфатiв, завислих речовин у
стiчних водах вiдповiдно до норм ГДК.
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- монтаж рибозахисних пристроїв на водозаборах НС Кальмiус-1, НС-Кальмiус-2. Витрати у 2014
р. склали 420,0 тис. грн. (без ПДВ).
- розробка документiв, що обґрунтовують розмiри санiтарно-захисної зони комбiнату. Витрати
склали 233,2 тис. грн.
- капiтальнi та поточнi ремонти iснуючих природоохоронних споруд. Витрати у 2014 р. склали
32470,0 тис. грн.
- монiторинг стану атмосферного повiтря в межах санiтарно-захисної зони комбiнату. Витрати у
2014 р. склали 80,64 тис. грн.
Найбiльш актуальним в екологiчному планi заходом в 2014 р. є розробка проектної документацiї
реконструкцiї газоочищення агломашин №№1-12 та виконання реконструкцiї газоочищення
конвертера №1 у Конвертерному цеху.
Обсяг фiнансування капiтальних iнвестицiй у 2014 роцi склав 594414,3 тис. грн. Основнi напрямки
використання вищезазначених грошових коштiв: реконструкцiя iснуючих пилоочисних споруд
Конвертерного цеху, капiтальнi ремонти, придбання обладнання для технiчного переоснащення
цехiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА». Джерелом фiнансування є власнi кошти ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА».
Обсяг капiтальних iнвестицiй у 2015 роцi приблизно буде складати 494293,3 тис. грн. Основнi
iмовiрнi напрямки використання вищезазначених грошових коштiв у 2015 роцi: капiтальний
ремонт II-го розряду доменної печi №4, капiтальнi ремонти, придбання обладнання для технiчного
переоснащення цехiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента. 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;
- зростаючого курсу долара;
- урахування логiстичних обмежень щодо поставок сировини.
Металургiйна галузь iсторично схильна до циклiчностi та впливу загальної економiчної ситуацiї.
ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА» пiддалося 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. Доходи вiд продажiв металопродукцiї на
європейських ринках могли бути бiльш iстотними в 2014 роцi, якби не скорочення виробництва
пiдприємствами, що знаходяться в зонi АТО в Донбасi.
Стабiльнiсть економiки в майбутньому в значнiй мiрi залежить вiд умови повного припинення
вогню та стабiлiзацiї полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi.
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» здiйснює свою дiяльнiсть в рамках чинного законодавства України.
Нiяких обмежень з боку органiв державної влади на господарську дiяльнiсть пiдприємства немає.
Протягом звiтного 2014 року пiдготовлено та направлено позовiв вiд ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 53 позови на суму 1350587,72 грн. та 516159,78 рос. руб. (RUB).
Розглянуто позовiв до ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» - 10 на суму 339697,26 грн.
Фактiв виплати штрафних санкцiй, компенсацiй за порушення законодавства у 2014 роцi не було.
Наявнiсть власних обiгових коштiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».
Обiговi кошти пiдприємства - це частина майна пiдприємства, яка мiняє свою натуральну форму в
короткi термiни, вкладається у виробництво i реалiзацiю продукцiї, споживається повнiстю та
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 коштiв та довгострокових зобов’язань.

128

Власнi обiговi кошти впродовж року зросли з - 1185,78 млн. грн. на початок 2014р. до 562,3 млн.
грн. на кiнець 2014р., тобто на 1748,08 млн. грн. Зростання обсягу власних обiгових коштiв
свiдчить про пiдвищення здатностi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» погашати поточнi борги, а також про
розширення потенцiйної можливостi нарощування виробництва.
Важливими показниками платоспроможностi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є :
- Коефiцiєнт поточної лiквiдностi ( покриття), що характеризує достатнiсть обiгових коштiв для
погашення боргiв у звiтному перiодi. Нормативне значення К пл бiльше або дорiвнює 1. Протягом
року коефiцiєнт поточної лiквiдностi несуттєво збiльшився з 0,83 на початок 2014р. до 1,03 на
кiнець 2014р. та перебуває на нормативному рiвнi.
- Коефiцiєнт лiквiдностi - Кл, який показує, скiльки одиниць високолiквiдних активiв припадає на
одиницю термiнових зобов'язань. Значення Кл є достатнiм в межах 1,0. Протягом звiтного року Кл
збiльшився з 0,47 на початок року до 0,71 - на кiнець року. Тобто, на кiнець 2014р. лiквiднi активи
не перекривають термiновi зобов'язання емiтента. Це на пряму пов'язане зi змiною структури
внутрiшньогрупової заборгованостi, при зростаннi рiвня кредиторської заборгованостi дебiторська
заборгованiсть знизилася.
- Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, що характеризує готовнiсть пiдприємства негайно
лiквiдувати короткострокову заборгованiсть за рахунок власних грошових коштiв. Протягом
2014р. коефiцiєнт змiнювався в межах 0,043 - 0,014 (при мiнiмальному нормативному значеннi 0,5
або бiльше 0,5), тобто фiнансування емiтента за рахунок внутрiшньогрупових надходжень,
залишок грошових коштiв на поточних рахунках також знизився на кiнець року.
Таким чином, фiнансову дiяльнiсть ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» в цiлому можна визнати
задовiльною. Нестабiльна ситуацiя в країнi негативно вплинула на фiнансовi показники i призвела
до зростання кредиторської заборгованостi та збiльшення перiоду її погашення.
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 ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного року не
уявляється можливим. Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї/послуг за договорами та контрактами
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у 2015 роцi очiкується не менш рiвня 2014 року.
Стратегiя подальшої дiяльностi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».
Бiзнес-план ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» на 2015 рiк передбачає збiльшення обсягiв виробництва
агломерату та чавуну з одночасним незначним зниженням виробництва сталi i готового прокату в
порiвняннi з бiзнес-планом 2014 року.
З метою зниження витрат на виробництво та пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї, що
випускається ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», розроблено програму заходiв щодо зниження витрат на
виробництво металопродукцiї. При цьому за базу були прийнятi фактичнi показники 2014 року.
Основним елементами цiєї програми є:
- В аглодоменному виробництвi - бiльш повне використання вторинних ресурсiв, зниження витрат
палива;
- У сталеплавильному виробництвi - бiльш повне використання вторинних ресурсiв, насамперед,
брухту зi 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 в беззамовну продукцiю;
- В цехах, якi виробляють енергоресурси, - зниження витрати палива i електроенергiї.
У 2015 роцi буде продовжено комплексну роботу, спрямовану на зниження енергоємностi
виробленої ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» товарної металопродукцiї. Заплановано знизити
енергоємнiсть продукцiї до 26,1 ГДж/т за рахунок реалiзацiї заходiв з енергозбереження, таких як:
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- Пiдiгрiв аглошихти поверненням на аглофабрицi;
- Змiна конструкцiї заслiнок на вiкнi посада нагрiвальних печей ЛПЦ-3000.
Обсяг фiнансування на реалiзацiю заходiв щодо економiї паливно-енергетичних ресурсiв у 2015 р.
складе 65 млн. грн. Економiчний ефект вiд впровадження запланованих до реалiзацiї на цей рiк 64
заходiв складе бiльш нiж 225 млн. грн.
У 2015 роцi з метою модернiзацiї та оновлення виробничих потужностей заплановано проведення
166 капiтальних ремонтiв, в числi яких 25 капремонтiв основних агрегатiв i 141 капремонт
допомiжного обладнання. Витрати на проведення вiдновлювальних заходiв складуть 482 млн.
гривень. Серед найбiльш вагомих капремонтiв цього року, крiм капремонтiв агломашин №№ 1,2,3,
доменних печей №№2,3, варто назвати заплановане оновлення комплексу обладнання прокатних
станiв «1700» i «3000», а також агрегату гарячого цинкування АГНЦ- 2у ЦХП.
У 2015 роцi буде продовжена реалiзацiя природоохоронних заходiв у рiзних цехах пiдприємства.
У травнi почнуться активнi дiї з реалiзацiї найважливiшого проекту з реконструкцiї газоочищення
аглофабрики. Саме тодi почнеться капiтальний ремонт агломашини №1, в ходi якого почнеться
встановлення циклонiв нового поколiння типу «HURRICLONE». Також для аглофабрики вже
закуплено два комплекси сiркоочищення та комплекс пiдготовки реагентiв. Данi системи будуть
задiянi в процесах знешкодження агломерацiйних газiв вiд оксидiв сiрки.
У планах також провести розробку проектно-кошторисної документацiї з реконструкцiї
газоочищення конвертера № 2 Конвертерного цеху з обсягом iнвестицiй близько 1 млн. грн.
Ще 25 млн. грн. буде спрямовано на реконструкцiю газоочищення мiксерiв №№ 3,4 i машини
скачування шлаку в Конвертерному цеху.
Буде впроваджено систему регулювання спалювання доменного газу в повiтронагрiвачах
доменних печей №№ 4,5. Запланованi витрати – 15,3 млн. грн. Також заплановано провести
реконструкцiю аспiрацiйної установки В-11 дробильно-дозувального вiддiлення трактiв
подрiбнення твердого палива аглофабрики. У 2015 роцi буде розпочато роботи з проектування.
У 2015 роцi бiзнес-планом передбаченi витрати на iнвестицiйну програму ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА» в розмiрi 1,520 млрд. грн., у тому числi на капiтальнi ремонти порядку 481,5 млн. грн.
Iнвестицiйною програмою 2015 року передбачено реалiзацiю ряду екологiчних проектiв, на що
буде витрачено 30 млн. грн.
Планується реалiзувати такi стратегiчнi проекти, як «Доменна пiч №4 (капремонт II-го розряду)»
(витрати складуть близько 246 млн. грн.) i «Реконструкцiя iснуючих пилоочисних споруд
конвертера №2 з будiвництвом радiального вiдстiйника №3».
Буде продовжено реалiзацiю iнвестицiйного проекту «Управлiння автоматизацiї. Впровадження
автоматизованої комплексної системи облiку енергоресурсiв (АСКОЕР)», в реалiзацiю якого
вкладено у 2014 роцi 9,4 млн. грн., а в 2015 роцi очiкуються витрати близько 27,0 млн. грн.
Буде завершено реалiзацiю iнвестицiйного проекту, спрямованого на економiю ресурсiв «Система он-лайн управлiння хiмiчним складом агломерату».
У планах також завершити роботи з ранiше започаткованого будiвництва магiстральних
пiдживлювальних водоводiв 2Ду 800 мм вiд насосної станцiї №3 другого пiдйому до насосної
станцiї №8. У 2015 роцi будуть закiнченi реконструкцiя електропостачання насосної станцiї
«Берегова-2», будiвництво нового газопроводу доменного газу вiд ДП-2 до ДП-5. Заплановано
також завершити вагову програму - побудувати новi автомобiльнi ваги в IВЦ, двоє ж/д ваг для
порожнiх вагонiв i ваг для вагонеток на аглофабрицi.
Крiм поточної iнвестицiйної програми в 2015 роцi великий акцент буде зроблено на стратегiчних
проектах для ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»: з реконструкцiї аглофабрики та вiддiлення безперервного
розливання сталi конвертерного цеху, якi у 2015 р. вступають в активну фазу реалiзацiї. Крiм того,
буде пiдготовка до стратегiчної реконструкцiї стану «1700».
Незважаючи на нестабiльну ситуацiю в регiонi, ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» планує продовжувати
iнвестувати кошти в реалiзацiю мiських соцiальних програм. Планована сума iнвестицiй в 2015 р.
складає близько 51,4 млн. грн. Так, буде продовжено роботу з органiзацiї мiсць дитячого
вiдпочинку - планується облаштування 8 дитячих майданчикiв у рiзних районах мiста,
будiвництво 2-х мiнi-футбольних полiв. Також цього року пройде третiй етап реконструкцiї
Мiського центру художньо-естетичної творчостi учнiвської молодi. Буде продовжено
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забезпечення безоплатно медустанови мiста киснем, а також проведення капiтальних ремонтiв
примiщень мiських лiкарень №№ 1,5 i лiкарнi швидкої медичної допомоги.
У планах на 2015 рiк видiлити 10,0 млн. грн. на придбання 5 тролейбусiв для роботи на мiських
маршрутах.
Традицiйно в лiтнiй перiод буде проведена велика робота з пiдготовки шкiл мiста до нового
навчального року. На капремонти примiщень навчальних закладiв, обладнання 6 фiзико-хiмiчних
класiв заплановано використати 5,5 млн. грн.
В цiлому, в 2015 роцi основнi вектори спрямованостi дiяльностi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» будуть
збереженi.
Негативнi явища, якi вже вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та
високий рiвень iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного клiмату можуть вплинути на
дiяльнiсть Товариства та його прибутковiсть у майбутньому.
Вiдповiдно до плану НДР на 2014 рiк у ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» виконувались наступнi етапи
науково-дослiдних робiт:
- Виконавець - «Iнститут чорної металургiї» НАН України (м. Днiпропетровськ): «Розробка та
технологiчний супровiд рацiональних заходiв, що забезпечують пiдвищення ефективностi роботи
доменних печей ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (виконано 1 етап - 168000 грн., в т.ч. ПДВ).
Виконано збiр даних про роботу доменних печей (ДП) i горiння на них повiтряних фурм.
Проаналiзовано ефективнiсть технологiї роботи ДП № 3 та ДП № 4 з ПВП та розроблено заходи
щодо полiпшення роботи доменних печей у складi доменного цеху. Дослiджено зовнiшнi втрати в
системi охолодження ДП № 3 та ДП № 4. Проведена оцiнка технологiчних можливостей систем
завантаження з управлiння розподiлом шихтових домiшок по радiусу колошнику.
- Виконавець - ДВНЗ ПДТУ (м. Марiуполь) : «Дослiдження гiдрогазодинамiки та тепломасообмiну
при подачi пиловугiльного палива (понад 150 кг/т чавуну) до фурменого вогнища доменної печi»
(виконана вся робота, що складається з двох етапiв - 165000,00 грн., у т.ч. ПДВ).
Дослiджено вплив рiзних факторiв i фiзичних впливiв (концентрацiї порошку, нагрiву несучого
газу, дiаметра форсунки, дiаметра частинок) на параметри газодисперсного потоку в паливнiй
форсунцi доменної печi, запропоновано рекомендацiї щодо вдосконалення режимiв i конструкцiї
паливної форсунки. Розроблено методику та проведено дослiдження впливу попереднього
нагрiвання повiтряного дуття, ступеня збагачення киснем повiтряного дуття, дiаметра частинок на
повноту згоряння пиловугiльного палива та склад продуктiв згоряння.
- Виконавець - ДВНЗ ПДТУ (м. Марiуполь) : «Аналiз полiдисперсної течiї в форсунцi та
енергетичного потенцiалу в фурменiй зонi доменної печi при роботi з високою витратою
пиловугiльного палива (понад 150 кг/т чавуну)» (виконано 1 етап - 72000 грн., у т.ч. ПДВ).
Розроблено модель та дослiджено вплив концентрацiї порошку, масової частки частинок рiзного
розмiру, рiзного фракцiйного складу та тиску в фурменому вогнищi на параметри полiдисперсного
потоку в паливнiй форсунцi доменної печi. Дано рекомендацiї щодо вдосконалення режимiв
роботи паливної форсунки.
- Виконавець - Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова: «Дослiдження
гранулометричного складу порошкiв, що застосовуються у ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (виконана
вся робота, що складається з двох етапiв - 18000,00 грн., у т.ч. ПДВ).
Проведено за допомогою сучасних лазерних приладiв дисперсний аналiз визначення масової
частки i форми частинок наступних порошкiв:
- пиловугiльне паливо, що вдувається у доменнi печi №№ 1-5 ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»;
- сумiш вогнетривкого порошку та палива, яке використовується у технологiї факельного
торкретування 160-тонних конвертерiв;
- магнiй-мiсткi порошки, якi використовують в установцi для глибокої десульфурацiї чавуну.
Всього протягом 2014 року витрати на НДР склали 423000,00 грн., у т.ч. ПДВ.
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Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на початок року, стороною в яких виступає ПАТ «ММК
IМ. IЛЛIЧА» або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента, вiдсутнi.
Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (тис. грн.) за
останнi три роки.
Найменування показника// 2014 рiк // 2013 рiк// 2012 рiк
Усього активiв// 34 162 078 // 17 426 036// 17 612 456
Основнi засоби// 21 858 410 // 9 698 856// 8 263 938
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї// 337 896 // 337 713// 54 752
Запаси// 3 479 205 // 2 969 990// 2 553 944
Сумарна дебiторська заборгованiсть// 7 671 279 // 3 567 024// 4 756 378
Грошовi кошти та їх еквiваленти// 154 285 // 357 341// 250 269
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)// - 6 764 175 // - 7 893 667// - 4 995 889
Власний капiтал// 18 583 685 // 7 358 492// 8 780 196
Статутний капiтал// 3 092 815 // 3 092 815// 3 092 815
Довгостроковi зобов’язання// 2 531 599 // 23 188// 80
Поточнi зобов’язання// 10 785 754 // 8 085 863// 7 240 819
Чистий прибуток (збиток)// 453 615 // - 2 929 911// - 2 782 306
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)// 12 371 260 750 // 12 371 260 750// 12 371 260 750
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.)// - // 1 276 000// 6 711 055
Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду// - // 217//1 735
Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб)// 26 798 // 31 917// 35 625
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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:

9642866.0

21783514.0

51184.0

69999.0

9694050.0

21853513.0

будівлі та
споруди

3305810.0

5331159.0

42449.0

61402.0

3348259.0

5392561.0

машини та
обладнання

5690972.0

15513979.0

5859.0

8185.0

5696831.0

15522164.0

транспортні
засоби

567352.0

809585.0

465.0

372.0

567817.0

809957.0

інші

78732.0

128791.0

2411.0

40.0

81143.0

128831.0

2. Невиробничого
призначення:

537.0

323.0

4269.0

4574.0

4806.0

4897.0

будівлі та
споруди

295.0

200.0

4248.0

4570.0

4543.0

4770.0

машини та
обладнання

116.0

66.0

21.0

3.0

137.0

69.0

транспортні
засоби

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

125.0

57.0

0.0

1.0

125.0

58.0

9643403.0

21783837.0

55453.0

74573.0

9698856.0

21858410.0

інші
Усього

Опис 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 – 20 рокiв;
Машини та устаткування основного виробництва - 35 рокiв;
Машини та устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв;
Транспортнi засоби – залiзничний – тепловози - 25 рокiв;
Транспортнi засоби – залiзничний – вагони/ напiввагони/хопери/думпкари та iншi вагони - 20
рокiв;
Транспортнi засоби – авто - 10 рокiв;
Транспортнi засоби – водний - 10 рокiв;
Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв;
Устаткування та засоби зв’язку - 10 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 31.12.2014 р. :
1. Виробничого призначення:
Всього – 22873582,0 тис. грн., в т.ч.
будiвлi та споруди – 5569859,0 тис. грн.;
машини та обладнання – 16317324,0 тис. грн.;
транспортнi засоби – 816407,0 тис. грн.;
iншi – 169992,0 тис. грн.
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2. Невиробничого призначення:
Всього – 142372,0 тис. грн., в т.ч.
будiвлi та споруди – 124703,0 тис. грн.;
машини та обладнання – 10842,0 тис. грн.;
транспортнi засоби – 630,0 тис. грн.;
iншi – 6197,0 тис. грн.
Знос основних засобiв станом на 31.12.2014 р.:
1. Виробничого призначення:
Всього – 1020069,0 тис. грн., в т.ч.
будiвлi та споруди – 177298,0 тис. грн.;
машини та обладнання – 795160,0 тис. грн.;
транспортнi засоби – 6450,0 тис. грн.;
iншi – 41161,0 тис. грн.
2. Невиробничого призначення:
Всього – 137475,0 тис. грн., в т.ч.
будiвлi та споруди – 119933,0 тис. грн.;
машини та обладнання – 10773,0 тис. грн.;
транспортнi засоби – 630,0 тис. грн.;
iншi – 6139,0 тис. грн.
Змiна балансової вартостi основних засобiв на 31.12.2014 р. в порiвняннi iз залишками на
31.12.2013 р. пов'язана з проведенням переоцiнки основних засобiв у липнi 2014 р. та в груднi
2014р.
Переоцiнка основних засобiв у липнi 2014 р. була проведена на пiдставi аналiзу динамiки цiнових
iндексiв та їх впливу на вартiсть основних груп активiв, який виконала компанiя ТОВ «БДО
ВАЛЮЕЙШН». Аналiз вартостi активiв включав наступнi етапи: класифiкацiя активiв; визначення
цiнових iндексiв для функцiональних груп; визначення груп активiв, iндексацiя яких недоцiльна;
аналiз впливу ймовiрного знецiнення на вартiсть активiв; застосування цiнових iндексiв.
Загальний результат переоцiнки:
- списано зносу на суму 595570 тис. грн.;
- дооцiнка основних засобiв на суму 8899905 тис. грн., у тому числi дооцiнка за рахунок капiталу в
дооцiнках 8585028 тис. грн.;
Змiна балансової вартостi основних засобiв у груднi 2014р. була пов’язана з проведенням
переоцiнки основних засобiв iз залученням незалежного оцiнювача ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ».
Переоцiнка основних засобiв була проведена за виключенням комп’ютерного обладнання,
iнвентарю, державного майна, об’єктiв громадської оборони, соцiальних та непрофiльних активiв
та iнших об’єктiв.
При оцiнцi вартостi Пiдприємства та його активiв використовувалися три загальних пiдходи:
дохiдний, затратний та ринковий (порiвняльний). Затратний пiдхiд використовувався щодо
спецiалiзованих активiв (розрахунок залишкової вартостi замiни), порiвняльний пiдхiд – щодо
неспецiалiзованих основних засобiв, по яких доступна ринкова iнформацiя по операцiям з
купiвлi/продажу таких самих або аналогiчних активiв. Дохiдний пiдхiд використовувався щодо
оцiнки спецiалiзованих основних засобiв.
Загальний результат переоцiнки:
- списано зносу на суму 1140593 тис. грн.;
- дооцiнка основних засобiв на суму 7619961 тис. грн., у тому числi дооцiнка за рахунок капiталу в
дооцiнках 7619924 тис. грн.;
- уцiнка основних засобiв на суму 2383987 тис. грн., у тому числi уцiнка за рахунок капiталу в
дооцiнках 2182991 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.
Виробничi потужностi основних металургiйних агрегатiв використовуються вiдповiдно до рiвня їх
завантаження заказами на виробництво продукцiї.
У 2014 роцi рiвень використання виробничих потужностей був наступним:
- аглофабрика – 97,28% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 12165 тис.т);
- доменний цех – 80,43% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 5 560 тис.т);
- конвертерний цех – 99,13% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 3600 тис.т);
- ЛПЦ-1700 –36,7% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 3802 тис.т);
- цех холодної прокатки - 33,7% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 1373 тис.т);
- ЛПЦ-3000 – 60,5% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 2400 тис.т);
- трубоелектрозварювальний цех (ТЕЗЦ) – 28,6% (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 200
тис.т).
Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмiнювати, використовувати та
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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»).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

18583685

7358492

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.
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3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

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

85.0

X

X

30.12.2013

85.0

X

31.12.2015

Податкові зобов'язання

X

2531599.0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

651722.0

X

X

Інші зобов'язання

X

10133947.0

X

X

Усього зобов'язань

X

13317353.0

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

за фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права: ТОВ
«МЕТIНВЕСТ-МРМЗ»

Опис:

-за iншими цiнними паперами:
Короткострокова кредиторська заборгованiсть за придбанi корпоративнi права:
- ТОВ «МЕТIНВЕСТ- МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ
ЗАВОД» в сумi 85,0 тис. грн.;
- Вiдстроченi податковi зобов'язання:
Сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах в сумi
2 531 599,0 тис.грн.
- фiнансова допомога на зворотнiй основi: фiнансова допомога на зворотнiй
основi мiж ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» та:
-ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «IЛЛIЧ-СТАЛЬ» згiдно з
договорами в сумi 461 722,0 тис.грн.;
-ТОВ «АЛК КОНСАЛТ» згiдно з договором в сумi 190 000,0 тис.грн.
- Iншi зобов'язання:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
-товари, роботи, послуги 9 670 569,0 тис. грн.;
- розрахунками з бюджетом 49 450,0 тис. грн.;
- розрахунками зi страхування 38 345,0 тис. грн.;
- розрахунками з оплати працi 61 348,0 тис. грн.;
-поточна кредиторська за одержаними авансами 150 925,0 тис. грн.;
-поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 710,0 тис.
грн.;
-iншi поточнi зобов'язання 162 600,0 тис. грн.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тис.
виробленої
од. вим.)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Агломерат

11677,1 тис.т

11961523

18.3

3741,5 тис. т

3933856

14.2

2.

Чавун

4220,3 тис. т

14992239

22.9

1060,8 тис.т

4418611

15.9

3.

Сляб литий

2538,9 тис. т

11942813

18.2

313,4 тис. т

1684112

6.1

4.

Прокат г/к
тонкий
(ст.1700+ЦХП)

1427,2 тис. т

8137439

12.4

891,5 тис. т

4947194

17.8

5.

Х/к прокат ЦХП

430,9 тис. т

3135885

4.8

185,6 тис. т

1163335

4.2

6.

Прокат
оцинкований
ЦХП

250,4 тис. т

2174887

3.3

249,4 тис. т

2084072

7.5

7.

Прокат г/к
товстий
(ст.3000)

1451,7 тис. т

8358378

12.8

1513,8 тис. т

8984730

32.4

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1.

Матерiали

80.61

2.

Заробiтна плата

5.92

3.

Нарахування на заробiтну плату

2.35

4.

Амортизацiя

5.96

5.

Iншi витрати

5.16

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

21.02.2014

27.02.2014

Відомості про проведення
загальних зборів

01.04.2014

02.04.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XІV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)

АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"ДОНАУДИТКОНСАЛТ" У ФОРМI
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

30998764
84432, Донецька обл., Краснолиманський район,
селище мiського типу Ярова, вулиця
Красноармiйська, будинок 7
2389 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
Думка аудитора***

2014 рiк
умовно-позитивна

XV. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"ДОНАУДИТКОНСАЛТ" У ФОРМI
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
30998764
84432, Донецька обл., Краснолиманський район,
селище мiського типу Ярова, вулиця
Красноармiйська, будинок 7
2389 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**
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Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторська фiрма “Донаудитконсалт”
у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 2389 вiд 26 сiчня 2001р.
Рiшення АПУ № 220/4.1 вiд 23.09.2010р. про успiшне проходження зовнiшнього
контролю якостi професiйних послуг
84432, Донецька обл., Краснолиманський р-н., смт.Ярова, вул.Красноармiйська, буд.7
Код ЄДРПОУ 30998764, р/р 26003309387001 в ДРУ КБ “Приватбанк” м. Донецьк, МФО 335496
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА »
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014року
1. АДРЕСАТ.
Звiт незалежного аудитора призначається для керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого
перевiря¬ється та власникiв цiнних паперiв i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв 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 ПАТ «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»,
яка складається з:
- форма № 1 „ Баланс” (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014р.,
- форма № 2 „ Звiт про фiнансовi результати” (Звiт про сукупний дохiд) за 2014р.,
- форма № 3 „ Звiт про рух грошових коштiв” (за прямим методом) за 2014р.,
- форма № 4 „ Звiт про власний капiтал” за 2014р.,
- форма (вiльна) «Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» за 2014р.
Вiдповiдно до припущень управлiнського персоналу ПАТ «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ
IМЕНI IЛЛIЧА», Товариство пiдготувало повний пакет рiчної фiнансової звiтностi за 2014рiк за МСФЗ. Товариство
використовує МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концептуальної
основи спецiального призначення, що ґрунтується на вiдповiдних припущеннях управлiнського персоналу про
застосування положень МСФЗ.
3.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
Управлiнський персонал ПАТ «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» несе
вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi 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 використання внутрiшнього
контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки; 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 аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi Результатiв аудиту, який було
проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту.
Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для
отримання обґрунтованої впевненостi в тому, 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.
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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.
Пiд час аудиту було зiбрано та систематизовано достатнiй обсяг доказiв, якi є достатнiми i прийнятними для
висловлення нашої думки.
5. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ.
Складання аудиторського висновку ПАТ «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»
щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту
щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора».
Ми надали умовно-позитивний висновок щодо повного комплекту фiнансової звiтностi за рiк, який закiнчився
31.12.2014 року.
На думку аудитора впливає те, що 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
обґрунтовують думку, що активи наявнi, а можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути
несуттєвим.
На думку аудитора впливає те, що значний вплив на фiнансовi показники ПАТ «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» надає той факт, що воно є частиною Групи «Метiнвест». Це
вiдображається на оборотному капiталi Товариства, а також формує його активи, зобов’язання, доходи та витрати.
Через те, що дебiторська i кредиторська заборгованiсть Товариства формується виходячи з потреб Групи «Метiнвест»,
величина чистого оборотного капiталу , не скоригована на внутрiшньо груповi розрахунки є нерепрезентативною.
На думку аудитора, резервний капiтал на ПАТ «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI
IЛЛIЧА» не використовується за призначенням.
5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (Умовно-позитивна думка)
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 концептуальна основа загального призначення, яка вiдповiдає
загальним потребам широкого кола користувачiв у фiнансовiй iнформацiї у вiдповiдностi з принципами
безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення
умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан
ПАТ«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» вiдповiдно до застосованої
концептуальної основи фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014року, її фiнансовi результати i рух грошових
коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.
5.2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Негативнi явища, якi вже вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий рiвень
iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного клiмату можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства та його
прибутковiсть у майбутньому.
Дана рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi б могли мати мiсце, якби Товариство не в змозi
продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому.
6. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
6.1. Повне найменування: Аудиторська фiрма “Донаудитконсалт” у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
(Аудитор).
6.2. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi аудиторських фiрм
виданого Аудиторською палатою України:
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №
2389 вiд 26.01.2001р., виданого Аудиторською палатою України. Продовжено Рiшенням АПУ вiд 23.12.2010р. №224/3
до 23.12.2015р.
Рiшення АПУ № 220/4.1 вiд 23.09.2010р. про успiшне проходження зовнiшнього контролю якостi професiйних послуг.
Сертифiкат аудитора Серiя А №003947 виданий 24.09.1999р. Рiшенням АПУ вiд 24.09.1999р. № 82, продовжено до
24.09.2018р. Рiшенням АПУ вiд 19.07.2013р. №274.
Сертифiкат аудитора Серiї А №004890 виданий 30.11.2001р. Рiшенням АПУ вiд 30.11.2001р. № 104, продовжено до
30.11.2015р. Рiшенням АПУ вiд 23.09.2010р. №220/2.
Сертифiкат аудитора Серiї А №005842 виданий 29.10.2004р. Рiшенням АПУ вiд 29.10.2004р. № 140, продовжено до
29.10.2014р. Рiшенням АПУ вiд 24.09.2009р. №205/2.
Сертифiкат аудитора Серiї А №005063 виданий 30.01.2002р. Рiшенням АПУ вiд 30.01.2002р. № 106, продовжено до
30.01.2016р. Рiшенням АПУ вiд 27.01.2011р. №227/2.
6.3. Мiсцезнаходження: 84432, Донецька обл., Краснолиманський р-н., смт.Ярова, вул. Красноармiйська, буд.7.
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6.4. Телефон: тел. +38(050) 471 88 26,
6.5. Юрисдикцiя: Україна.
7.ДАТА I НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: №04/10/2597
вiд 21.10.2014 р.
8. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:
Дата початку перевiрки 21 жовтня 2014р., дата закiнчення перевiрки 02 березня 2015р.
Пiдпис аудитора що проводив перевiрку: ______________ С.О. Плитник
сертифiкат серiї А №004890,
рiшення Аудиторської палати
України №104 вiд 30.11.2001р.
Продовжено до 30.11.2015р.
Рiшенням АПУ вiд 23.09.2010р.
№220/2.
Директор
АФ «Донаудитконсалт» ТОВ _______________ А.П. Плитник
сертифiкат серiї А №003947, рiшення Аудиторської палати України №82 вiд 24.09.1999р.
Продовжено до 24.09.2018р.
Рiшенням АПУ вiд 19.07.2013р.
№274.
Дата складання висновку (звiту) незалежного аудитора «02» березня 2015р.
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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

2014

1

0

2

2013

2

1

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Нi.

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Нi.

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): У звітному 2014 році не було скликано позачергові збори
акціонерів Товариства.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/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?

63

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
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Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
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
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

ні

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
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

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?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган

Ні
X

X
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
З власної ініціативи

Ні

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
Кредити банків

X
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 (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
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 (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00191129

за КОАТУУ 1412300000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

234

24.10

26798

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
ВУЛИЦЯ ЛЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1,
МIСТО МАРIУПОЛЬ, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
87504

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

11816

9127

7794

первісна вартість

1001

25629

26385

10191

накопичена амортизація

1002

13813

17258

2397

Незавершені капітальні інвестиції

1005

279793

450966

915607

Основні засоби:

1010

9698856

21858410

10144211

первісна вартість

1011

9994801

23015954

11112906

знос

1012

295945

1157544

968695

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи
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Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

8862

первісна вартість

1021

0

0

8862

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

337713

337896

2622532

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

35222

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

8932

16861

36333

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

76229

Гудвіл

1050

0

0

194387

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

10337110

22673260

14041177

Запаси

1100

2969990

3479205

1936134

Виробничі запаси

1101

1473785

1943983

1083437

Незавершене виробництво

1102

778002

571708

780025

Готова продукція

1103

717926

963493

41430

Товари

1104

277

21

31242

Поточні біологічні активи

1110

0

0

16147

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

8223

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

2588676

5662510

3118052

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

47305

790741

277531

з бюджетом

1135

908437

1182939

951230

у тому числі з податку на прибуток

1136

50098

50099

60813

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

13674

18228

174938

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

357341

154285

346458

Готівка

1166

121

111

295

Рахунки в банках

1167

165322

154173

346163

Витрати майбутніх періодів

1170

157681

190481

15340

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи
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резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1416

1159

173471

Усього за розділом II

1195

7044520

11479548

7017524

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

44406

9270

5605

Баланс

1300

17426036

34162078

21064306

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3092815

3092815

3092815

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1716574

12015882

61353

Додатковий капітал

1410

2563133

2359207

2787551

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

7879956

7879956

7879956

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-7893667

-6764175

3134122

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

( 319 )

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

7358492

18583685

16955797

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

23187

2531599

39803

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1

0

6678

Довгострокові забезпечення

1520

1769650

2120275

1417146

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
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Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1792838

4651874

1463627

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

7292126

9670569

1642553

за розрахунками з бюджетом

1620

31926

49450

26628

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

36844

38345

43216

за розрахунками з оплати праці

1630

61696

61348

87458

за одержаними авансами

1635

181605

150925

432041

за розрахунками з учасниками

1640

710

710

710

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

187172

139678

64961

Доходи майбутніх періодів

1665

1671

1087

73

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

480956

814407

347242

Усього за розділом IІІ

1695

8274706

10926519

2644882

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

17426036

34162078

21064306

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Примiтки до звiтiв
Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р.
№73 «Про затвердження Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi", зареєстрованим в Мiнiстерствi
юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868,
встановлено, що юридичнi особи (крiм банкiв та
бюджетних установ), якi зобов'язанi подавати фiнансову
звiтнiсть згiдно iз законодавством, застосовують форми
фiнансової звiтностi, визначенi Нацiональним положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги
до складання фiнансової звiтностi", затвердженим цим
наказом, починаючи iз звiтностi за I квартал 2013 року i в
наступних звiтних перiодах.
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999
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року N 87 "Про затвердження Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку", зареєстрований у Мiнiстерствi
юстицiї України 21 червня 1999 року за N 391/3684 (iз
змiнами) визнано таким, що втратив чиннiсть.
Форми регулярної рiчної iнформацiї «Баланс» та «Звiт про
фiнансовi результати» не вiдповiдають Формi №1 «Баланс
(Звiт про фiнансовий стан)» та Формi №2 «Звiт про
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)»
(вiдповiдно), затвердженим Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 07.02.2013р. №73, тому не
заповнюються.
Форми рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА» за 2014 рiк наведенi (додаються в сканованих
копiях) в Роздiлi рiчної iнформацiї «Фiнансова звiтнiсть
емiтента».
Примiтки до звiтiв
Облiкова полiтика на ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» будується
таким чином, щоб фiнансова звiтнiсть повнiстю
вiдповiдала усiм вимогам Закону України вiд 16.07.1999р.
№ 996-Х1V "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" та Мiжнародним стандартам
фiнансової звiтностi.
Опис Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на
31.12.2014р.:
1.Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв
здiйснюється у вiдповiдностi iз МСБО 38 «Нематерiальнi
активи» за собiвартiстю. Аналiтичний облiк
нематерiальних активiв здiйснюється за класифiкацiйними
групами та окремо по кожному об'єкту. Нематерiальнi
активи ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» представленi за такими
групами:
- права;
- торгiвельна марка;
- лiцензiї на добування;
- програмне забезпечення та лiцензiї на програми;
- дозвiл (права) на здiйснення викидiв;
- iншi нематерiальнi активи;
- гудвiл.
Загальна первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом
на 31.12.2014р. складає 26 385,0 тис. грн. Накопичений
знос нематерiальних активiв становить 17 258,0 тис. грн.
Залишкова вартiсть, вiдповiдно, становить 9 127,0 тис.
грн.
Згiдно Облiковiй полiтицi, придбанi нематерiальнi активи
облiковуються за собiвартiстю та амортизуються
прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх
корисної служби. Амортизацiя нараховується щомiсячно.
Термiн корисної дiї визначається умовами контракту по
придбанню (використанню) нематерiального активу, або
спецiалiстом за призначенням.
2.Незавершене будiвництво та капiтальнi вкладення.
Станом на 31.12.2013р. незавершене будiвництво
(капiтальнi iнвестицiї) ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»
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дорiвнювали 279 793,0 тис. грн., станом на 31.12.2014р.
незавершене будiвництво (капiтальнi iнвестицiї)
дорiвнюють 450 966,0 тис. грн.
Незавершене будiвництво є авансами за основнi засоби i
вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не
завершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується до
моменту їх введення в експлуатацiю. Облiк капiтальних
iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi iз дiючим
законодавством.
Змiна балансової вартостi капiтального будiвництва у
груднi 2014р. була пов’язана з проведенням переоцiнки
об’єктiв незавершеного iз залученням незалежного
оцiнювача ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ».
Для оцiнки вартостi об'єктiв незавершеного капiтального
будiвництва використовувалися данi про кошторисної
вартостi будiвництва, вiдсоток освоєння,фактичне
освоєному обсязi за видами витрат i рiк початку
будiвництва.
Процедура оцiнки полягала в iндексуваннi кожного виду
фактичних витрат на вiдповiдний iндекс. В якостi джерела
iндексiв використовувалися данi Державного комiтету
статистики та Мiнiстерства регiонального розвитку,
будiвництва та житлово-комунального господарства
України. Також бралися до уваги плани Пiдприємства
щодо даних об'єктiв i враховувалася їх фiзичний стан.
Загальний результат переоцiнки:
- дооцiнка об’єктiв незавершеного капiтального
будiвництва на суму 13 074 тис. грн., у тому числi
дооцiнка за рахунок капiталу в дооцiнках 1 964 тис. грн.;
- уцiнка незавершеного капiтального будiвництва на суму
9 990 тис. грн., у тому числi уцiнка за рахунок капiталу в
дооцiнках 5 тис. грн.
При оцiнцi невстановленого обладнання використовували
iндексування з подальшим коригуванням на фiзичний стан
та умови зберiгання. В якостi джерела iндексiв
використовувалися iндекси Державного комiтету
статистики для обладнання українського виробництва,для
закордонного обладнання-iндекси цiн виробникiв .
Загальний результат переоцiнки невстановленого
обладнання:
- дооцiнка невстановленого обладнання на суму 243 тис.
грн.
3.Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи.
За даними аналiтичного та синтетичного облiку вартiсть
основних засобiв в активах пiдприємства станом на
31.12.2014 року складає:
- первiсна вартiсть 23 015 954,0 тис. грн.;
- знос 1 157 544,0 тис. грн.;
- залишкова вартiсть 21 858 410,0 тис. грн.
Основнi принципи формування iнформацiї про основнi
засоби i iншi необоротнi активи, порядок розкриття
iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi регламентується
МСБО 16 «Основнi засоби».
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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
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 по компонентно. 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.
Згiдно облiкової полiтики Компанiя регулярно оцiнює
наявнiсть будь-яких ознак, що вказують на можливе
знецiнення об'єктiв основних засобiв та капiтального
будiвництва, незалежно вiд того, враховуються такi
об'єкти за собiвартiстю або за переоцiненою вартiстю. На
кожну звiтну дату технiчнi фахiвцi Компанiї надають
бухгалтерiї реєстр об'єктiв основних засобiв та
капiтального будiвництва, якi: не використовуються
(виведеними з експлуатацiї та iн.) протягом перiоду
бiльше 1 року; вирiшено лiквiдувати; вiдносяться до виду
дiяльностi, щодо якої прийнято рiшення про припинення.
У разi виявлення будь-якого з ознак такий об'єкт або група
об'єктiв вважається знецiненим та нараховується резерв
пiд знецiнення.
Амортизацiя основних засобiв розраховується
прямолiнiйним методом. З метою розрахунку амортизацiї
лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнюється
нулю.
Станом на 31.12.2014р. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не має
основних засобiв, якi перебувають в заставi.
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 – 20 рокiв;
Машини та устаткування основного виробництва - 35
рокiв;
Машини та устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв;
Транспортнi засоби – залiзничний – тепловози - 25 рокiв;
Транспортнi засоби – залiзничний –
155

вагони/напiввагони/хопери/думпкари та iншi вагони - 20
рокiв;
Транспортнi засоби – авто - 10 рокiв;
Транспортнi засоби – водний - 10 рокiв;
Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв;
Устаткування та засоби зв’язку - 10 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.
Змiна балансової вартостi основних засобiв на 31.12.2014
року у порiвнянi iз залишками на 31.12.2013 року
пов’язана з проведенням переоцiнки основних засобiв у
липнi 2014р. та у груднi 2014р.
Переоцiнка основних засобiв у липнi 2014р. була
проведена на пiдставi аналiзу динамiки цiнових iндексiв та
їх впливу на вартiсть основних груп активiв, який
виконала компанiя ТОВ «БДО ВАЛЮЕЙШН». Аналiз
вартостi активiв включав наступнi етапи: класифiкацiя
активiв; визначення цiнових iндексiв для функцiональних
груп; визначення груп активiв, iндексацiя яких недоцiльна;
аналiз впливу ймовiрного знецiнення на вартiсть активiв;
застосування цiнових iндексiв.
Загальний результат переоцiнки:
- списано зносу на суму 595 570 тис. грн.;
- дооцiнка основних засобiв на суму 8 899 905 тис. грн., у
тому числi дооцiнка за рахунок капiталу в дооцiнках
8 585 028 тис. грн.;
Змiна балансової вартостi основних засобiв у груднi
2014р. була пов’язана з проведенням переоцiнки основних
засобiв iз залученням незалежного оцiнювача ТОВ
«ЕРНСТ ЕНД ЯНГ».
Переоцiнка основних засобiв була проведена за
виключенням комп’ютерного обладнання, iнвентарю,
державного майна, об’єктiв громадської оборони,
соцiальних та непрофiльних активiв та iнших об’єктiв.
При оцiнцi вартостi Пiдприємства та його активiв
використовувалися три загальних пiдходи: дохiдний,
затратний та ринковий (порiвняльний). Затратний пiдхiд
використовувався щодо спецiалiзованих активiв
(розрахунок залишкової вартостi замiни), порiвняльний
пiдхiд – щодо неспецiалiзованих основних засобiв, по яких
доступна ринкова iнформацiя по операцiям з
купiвлi/продажу таких самих або аналогiчних активiв.
Дохiдний пiдхiд використовувався щодо оцiнки
спецiалiзованих основних засобiв.
Загальний результат переоцiнки:
- списано зносу на суму 1 140 593 тис. грн.;
- дооцiнка основних засобiв на суму 7 619 961 тис. грн., у
тому числi дооцiнка за рахунок капiталу в дооцiнках
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7 619 924 тис. грн.;
- уцiнка основних засобiв на суму 2 383 987 тис. грн., у
тому числi уцiнка за рахунок капiталу в дооцiнках
2 182 991 тис. грн.
У iнших змiнах вiдображено сторно звертання
накопиченого зносу з первiсною вартiстю основних
засобiв, якi є власнiстю Фонду Державного майна України
у сумi 113 692 тис. грн.
4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» здiйснює аналiтичний облiк
довгострокових фiнансових iнвестицiй окремо по видам
вкладень та по об'єктам iнвестування.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА» представленi iнструментами капiталу у виглядi
акцiй, паїв та iнших майнових прав.
Станом на 31.12.2014 року довгостроковi та iншi
довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА» становлять 337 896,0 тис. грн., у тому числi:
1) Iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi у
капiталi 13 461,0 тис. грн.
2) Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на загальну
суму 324 435,0 тис. грн.
Iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi у капiталi
iнших пiдприємств представленi:
Назва пiдприємства// Доля в статутному фондi// Сума на
кiнець року
ТОВ «Приазовський гiрничо-збагачувальний комбiнат»
40,79%; 13 461,0 тис. грн.
Iншi фiнансовi iнвестицiї на звiтну дату представленi:
Фiнансова iнвестицiя // Доля в статутному фондi// Сума на
кiнець року
ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС» 12,95%; 38 291,0 тис. грн.;
ПАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"
0,51%; 1 744,0 тис.грн.;
ТОВ "МЕТIНВЕСТ – МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНОМЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" 60 % ; 284 400,0 тис. грн.;
Всього 337 896,0 тис. грн.
5.Довгострокова дебiторська заборгованiсть.
У балансi пiдприємства станом на 31.12.2014р.
вiдображено довгострокову дебiторську заборгованiсть у
сумi 16 861,0 тис. грн. Вона представлена:
Найменування//сума (тис. грн.)
Довгострокова дебiторська заборгованiсть за виданими
безвiдсотковим позиками (придбання авто, на побутовi
потреби та придбання житла) 43 313,0 тис. грн.;
Ефект дисконтування довгострокової дебiторської
заборгованостi на виданi безвiдсотковi позики (39 216,0)
тис. грн.;
Iнша довгострокова фiнансова заборгованiсть (поворотна
фiнансова допомога отримана) 12 764,0 тис. грн.;
Довгострокова дебiторська заборгованiсть за цiннi папери
83 707,0 тис.грн.;
Нараховано резерв на довгострокову дебiторську
157

заборгованiсть за цiннi папери (83 707,0) тис. грн.
Всього 16 861,0 тис. грн.
6. Запаси.
Для накопичення iнформацiї про запаси та вiдображення
операцiй з ними згiдно МСБО 2 «Запаси», на пiдприємствi
запаси об'єднуються в групи:
- виробничi запаси;
- незавершене виробництво;
- готова продукцiя;
- товари.
З метою бухгалтерського облiку одиницею запасiв
визнається окреме найменування (номенклатура) запасiв.
Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за
собiвартiстю.
Вартiсть запасiв при вибуттi визначається по
середньозваженому методу та зокрема по iдентифiкованiй
вартостi.
За даними аналiтичного i синтетичного облiку вартiсть
запасiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на 31.12.2014
року складає 3 479 205,0 тис. грн., у тому числi:
1) Виробничi запаси 1 943 983,0 тис. грн.;
- сировина i матерiали 1 128 728,0 тис. грн.;
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 53,0
тис. грн.;
- паливо 373 135,0 тис. грн.;
- тара i тарнi матерiали 9 503,0 тис. грн.;
- запаснi частини 293 668,0 тис. грн.;
- iншi виробничi запаси 1 453,0 тис. грн.;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети 137 443,0 тис.
грн.
2) Незавершене виробництво 571 708,0 тис. грн.;
3) Готова продукцiя 963 493,0 тис. грн.;
4) Товари 21,0 тис. грн.;
Разом 3 479 205,0 тис. грн.
7. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»
представлена: довгостроковою дебiторською
заборгованiстю; поточною дебiторською заборгованiстю
за товари, роботи, послуги; дебiторською заборгованiстю
за виданими авансами, з бюджетом; iншою поточною
заборгованiстю.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги виникає, коли пiдприємство реалiзує продукцiю з
вiдстрочкою платежу. Така дебiторська заборгованiсть
визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд
реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та оцiнюється за
первiсною вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
станом на 31.12.2014 року складає 5 662 510,0 тис. грн., а
саме:
Найменування пiдприємства// Сума на кiнець року,
Розрахунки з вiтчизняними покупцями i замовниками
3 482 197,0 тис. грн.;
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Розрахунки з iноземними покупцями i замовниками
2 200 166,0 тис. грн.;
Розрахунки з iншими дебiторами - фiз. особами 4 108,0
тис. грн.;
Розрахунки з iншими дебiторами - фiз. особи (за житло в
кредит) 6 564,0 тис. грн.
Разом первинна вартiсть 5 693 035,0 тис. грн.;
Резерв сумнiвних боргiв для торгової дебiторської
заборгованостi (30 525,0) тис. грн.;
В ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» дебiторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги облiковується на балансi за
чистою вартiстю реалiзацiї з урахуванням сумнiвної
заборгованостi.
Аналiтичний облiк дебiторської заборгованостi за товари,
роботи, послуги здiйснюється на пiдприємствi за часом
виникнення дебiторської заборгованостi та по дебiторам.
Сумнiвною дебiторською заборгованiстю вважається
поточна дебiторська заборгованiсть, вiдносно якої є
невпевненiсть у її погашеннi боржником. Щомiсячно
визначається сума вiдрахувань до резерву сумнiвних
боргiв за методом аналiзу кожного окремого дебiтора,
виходячи з його платоспроможностi.
Iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi проводиться
на пiдприємствi щорiчно.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
склала 1 182 939,0 тис. грн., у т.ч.:
ПДВ 1 099 011,0 тис. грн.;
Податок на прибуток 50 099 тис. грн.;
Розрахунки за обов'язковими платежами-митниця 5 628,0
тис. грн.;
Iншi податки 28 201,0 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами склала
790 741,0 тис. грн., у т.ч.:
Найменування // Сума на кiнець року.
Виданi аванси 794 179,0 тис. грн. у т.ч.:
METINVEST HOLDING B.V. NETHERLANDS 444 719,0
тис. грн;
DTEK TRADING SA GENEVA 3 909.0 тис. грн.;
ТОВ «МЕТIНВЕСТ-РЕСУРС» м. Донецьк 17 000,0 тис.
грн;
NORSKE BUSINESS Douglas 33 490,0 тис. грн.;
TREIBACHER INDUSTRIE AG 5 525, 0 тис.грн.;
ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» м. Марiуполь 280 484,0 тис.
грн.;
iншi (з сум < 3 000 000) 9 052,0 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв для дебiторської заборгованостi
за авансами виданими (3 438,0) тис. грн.;
Разом: 790 741,0 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть в ПАТ "ММК
IМ.IЛЛIЧА" за станом на 31.12.2014р. дорiвнює 18 228,0
тис. грн., у т.ч.:
Найменування //Сума на кiнець року
- аванси пiдзвiтнi 2,0 тис. грн.;
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- розрахунки за претензiями 143 501,0 тис. грн.;
- короткостроковi позики виданi 1 111,0 тис. грн.;
- розрахунки по вiдшкодуванню заподiяного збитку 317,0
тис. грн.;
- iнша короткострокова дебiторська фiнансова
заборгованiсть 80 302,0 тис. грн.;
- короткострокова дебiторська заборгованiсть за основнi
засоби та нематер. активи 7 744,0 тис. грн.
- короткострокова дебiторська заборгованiсть за проданi
акцiї та iншi корпоративнi права 196,0 тис. грн.;
- резерв сумнiвних боргiв (220 639,0) тис. грн.;
- iнша дебiторська заборгованiсть 5 694,0 тис. грн.;
8. Монетарнi активи (грошовi кошти та їх еквiваленти).
За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi
кошти на 31 грудня 2014р. представленi грошовими
коштами в нацiональнiй та iноземнiй валютi в касi
пiдприємства та на розрахункових рахунках на суму
154 285,0 тис. грн., у т.ч.:
- в нацiональнiй валютi – 85 839,0 тис. грн.;
- в iноземнiй валютi – 68 446,0 тис. грн.
Структура грошових коштiв наведена у наступнiй таблицi:
Найменування показника//На кiнець року:
Каса 111,0 тис. грн.
Поточний рахунок у банку 83 603,0 тис. грн.
Iншi рахунки в банку 70 570,0 тис. грн.
Грошовi кошти в дорозi 1,0 тис. грн.
Разом 154 285,0 тис. грн.
Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до
Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй
валютi в Українi, затвердженого Постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року № 637
(зi змiнами та доповненнями).
9. Облiк iнших оборотних активiв на пiдприємствi
здiйснюється пiдприємством згiдно нормам дiючого
законодавства України.
Станом на 31.12.2014р. iншi оборотнi активи показанi у
балансi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у сумi 1 159,0 тис. грн. i
представленi наступним чином:
-ПДВ без ПН 1 067,0 тис. грн.
-ПДВ на аванси виданi 35,0 тис. грн.
-iншi 57,0 тис. грн.
10. Витрати майбутнiх перiодiв.
Облiк витрат майбутнiх перiодiв здiйснюється
пiдприємством згiдно дiючого законодавства України.
Для узагальнення iнформацiї щодо здiйснених витрат у
звiтному перiодi, якi пiдлягають вiднесенню згiдно iз
принципом вiдповiдностi на витрати в майбутнiх звiтних
перiодах та включенню до складу вiдповiдних витрат у
подальшi звiтнi перiоди, на пiдприємствi
використовується рахунок бухгалтерського облiку 39
"Витрати майбутнiх перiодiв".
Витрати майбутнiх перiодiв облiковуються за первiсною
вартiстю. Списання витрат майбутнiх перiодiв на витрати
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перiоду вiдображається рiвномiрно протягом перiоду, в
якому планується отримання пов’язаних з ними
економiчних вигiд.
Списанi витрати майбутнiх перiодiв групуються по
вiдповiдним статтям звiту про фiнансовi результати.
Станом на 31.12.2014 року залишок по рахунку "Витрати
майбутнiх перiодiв" становить 190 481 тис. грн. з них:
Валки 135 398,0 тис. грн.
Футеровка 42 871,0 тис. грн.
Ж/д тариф 3 223,0 тис. грн.
Iншi (програмне забезпечення, страхування, пiдписка,
iнше) 8 989,0 тис. грн.;
Разом 190 481 тис. грн.
11. Зареєстрований капiтал.
Станом на 31.12.2014 року зареєстрований капiтал
Товариства складає 3 092 815 187,50 (Три мiльярди
дев'яносто два мiльйони вiсiмсот п'ятнадцять тисяч сто
вiсiмдесят сiм) грн. 50 коп., подiлений на 12371260750
(Дванадцять мiльярдiв триста сiмдесят один мiльйон двiстi
шiстдесят тисяч сiмсот п'ятдесят) штук простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень
двадцять п'ять копiйок) кожна.
Дiюча редакцiя Статуту Товариства затверджена
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА»
(Протокол №19 вiд 04.04.2014 р.) та зареєстрована
18.04.2014 року №12741050080000679.
12. Капiтал у дооцiнках.
В балансi пiдприємства за станом на 31.12.2014р. капiтал у
дооцiнках дорiвнює 12 015 882,0 тис. грн. i складається з:
-Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв 12 003 682,0 тис. грн.
-Дооцiнка незаверш. кап. будiвництва 1 611,0 тис. грн.
Iнший капiтал у дооцiнках 10 589,0 тис. грн.
13. Додатковий капiтал
В балансi пiдприємства за станом на 31.12.2014р.
додатковий капiтал дорiвнює 2 359 207,0 тис. грн. i
складається iз:
Iнший вкладена капiтал 1 466 117,0 тис. грн.
Безоплатно отриманi необоротнi активи 1 216 097,0 тис.
грн.
Iнший додатковий капiтал (323 007,0) тис. грн.
14. Резервний капiтал.
Станом на 31.12.2014 року резервний капiтал ПАТ «ММК
IМ. IЛЛIЧА» дорiвнює 7 879 956,0 тис. грн.
15. Нерозподiлений прибуток.
Непокритi збитки ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на
31.12.2014 року склали
(6 764 175,0) тис. грн.
Рух непокритих збиткiв протягом звiтного перiоду:
Залишок на початок перiоду (збитки) (7 893 667,0) тис.
грн.;
Iншi змiни 676 000,0 тис. грн.
Перепродаж викуплених акцiй (123,0) тис. грн.
Чистий фiнансовий результат за 2014 рiк (прибуток) –
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453 615,0 тис. грн.;
Залишок на кiнець перiоду (збиток) (6 764 175,0) тис. грн.
16. Вилучений капiтал.
Залишок на початок перiоду (збитки) (319,0) тис. грн.;
Вилучення капiталу за звiтний перiод 319,0,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 року вилучений капiтал склав – 0
тис. грн.
17. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення.
Станом на 31.12.2014р. довгостроковi зобов'язання i
забезпечення ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» склали 4 651 874,0
тис. грн., у тому числi:
- вiдстроченi податковi зобов'язання 2 531 599,0 тис. грн.,
- довгостроковi забезпечення на додаткове пенсiйне
забезпечення та iншi виплати працiвникам - розрахунок
актуарiя 2 120 275,0 тис. грн.
18. Поточнi зобов'язання i забезпечення.
Поточнi зобов'язання i забезпечення ПАТ «ММК IМ.
IЛЛIЧА» представленi наступним чином:
- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги 9 670 569,0 тис. грн.
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом
49 450,0 тис. грн.
- Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування
38 345,0 тис. грн.
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi
61 348,0 тис. грн.
- Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
авансами 150 925,0 тис. грн.
- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
учасниками 710,0 тис. грн.
- Поточнi забезпечення на виплату вiдпусток, винагороди
працiвникам та iншi 139 678,0 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання 814 407,0 тис. грн, у т.ч.:
- розрахунки с iншими кредиторами – 9 576,0 тис. грн.
- короткострокова кредиторська заборгованiсть за
придбанi iншi корпоративнi права 85,0 тис. грн.;
- iнша короткострокова кредиторська заборгованiсть
(фiнансовi зобов'язання) – 726 722,0 тис. грн., у т.ч.:
поворотна фiнансова допомога, отримана в сумi 651 722,0
тис. грн.;
кредиторська заборгованiсть перед ПРАТ "IЛЛIЧ-СТАЛЬ"
за ЦП в сумi 75 000,0 тис. грн.
-ПДВ за касовим методом 868,0 тис. грн.
- ПДВ на аванси виданi 19,0 тис. грн.
- розрахунки з iншими кредиторами по договорам комiсiї
77 137,0 тис. грн., у т.ч.:
ПАТ "IНГЗК" м. Кривий рiг 110,0 тис. грн.;
ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" м. Комсомольське
2 739,0 тис. грн.;
ВАТ "ПIВДГЗК" м. Кривий Рiг 398,0 тис. грн.;
ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ" м. Київ 73 890,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги:
Найменування кредитора// Сума на кiнець 2014р.
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METINVEST INTERNATIONAL S Gеnova 188 606,0 тис.
грн.;
METINVEST TRAMETAL SPA Genova 55 653,0 тис. грн.;
DALMOND TRADE HOUSE LTD Nicosia 21 299,0 тис.
грн.;
ТОВ "ТИТАН" м. Тiмашевськ 6 559,0 тис. грн.;
SEEIF CERAMIC, A.S. Rajec-Jestrebi 11 499,0 тис. грн.;
ПРАТ «IЛЛIЧ-СТАЛЬ» м. Марiуполь 16 590,0 тис. грн.;
ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» м. Донецьк 5 966 434,0
тис. грн.;
ТОВ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ» ФIЛIЯ м. Донецьк 6 130,0 тис.
грн.;
ТОВ «МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА» м. Донецьк 73 050,0 тис.
грн.;
ПАТ «МК АЗОВСТАЛЬ» м. Марiуполь 834 890,0 тис.
грн.;
ВАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" м. Запорiжжя 6 420,0 тис. грн.;
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI» м. Донецьк
67 912,0 тис. грн.;
ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" м. Донецьк 10 748,0 тис. грн.;
ТОВ "МЕТIНВЕСТ-МРМЗ" м. Марiуполь 125 196,0 тис.
грн.;
ТОВ "МЕТIНВЕСТ-ШИППIНГ" м. Донецьк 306 904,0 тис.
грн.;
ТОВ "ТД "ЄВРАЗ УКРАЇНА" м. Днiпропетровськ 61 322,0
тис. грн.;
ТОВ "УГХТ" м. Марiуполь 11 899,0 тис. грн.;
ТОВ «МЕТIНВЕСТ-РЕСУРС» м. Донецьк 24 083,0 тис.
грн.;
ПАТ "КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ" м. Кривий Рiг 653 881,0
тис. грн.;
ТОВ «ТД АГРIНОЛ» м. Бердянськ 8 977,0 тис. грн.;
ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" м. Комсомольське
5 936,0 тис. грн.;
ТОВ "ОХОРОННИЙ ХОЛДИНГ" м. Донецьк 17 776,0 тис.
грн.;
ТОВ "ТД СПЗ-ГРУПП" м. Київ 5 086,0 тис. грн.;
ПАТ «ЄВРАЗ ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК» м.
Днiпродзержинськ 5 373,0 тис. грн.;
ЗАТ «ОЗПВ» м. Єкатеринбург 5 532,0 тис. грн.;
ТОВ «ГIР-IНТЕРНЕШНЛ» м. Димитров 5 622,0 тис. грн.;
ТОВ «НТРЗ» м. Миколаїв 5 694,0 тис. грн.;
ПРАТ «ЕЛАКС» м. Харкiв 11 174,0 тис. грн.;
ПАТ «ПУМБ» м. Донецьк 13 471,0 тис. грн.;
ПАТ «ЄМЗ» м. Єнакiєве 15 339,0 тис. грн.;
« HENAN XIBAO METALLURGY MА» Xixia County
15 608.0 тис. грн.;
ТОВ «ДОНПРОМТРАНС» м. Донецьк 18 069,0 тис. грн.;
ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ-М ЛТД» м. Донецьк 22 028 тис. грн.;
«KUMAS MANYEZIT SANAYI A.S.» Km.Kutahya 24 050,0
тис. грн.;
«DTEK TRADING SA» Geneva 29 550,0 тис. грн.;
ПРАТ «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ» с.
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Новотроїцьке 30 935,0 тис. грн.;
ПАТ «АКХЗ» м. Авдiївка 34 170,0 тис. грн.;
«COMPANY FRATCOM BUSINESS» London 41 741,0 тис.
грн.;
ПРАТ «ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМIТНИЙ
КОМБIНАТ» м. Докучаєвськ 59 883,0 тис. грн.;
НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» м. Київ 96 756,0 тис. грн.;
ПАТ «НФЗ» м. Нiкополь 111 502,0 тис. грн.;
ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ" м.
Алчевськ 9 581,0 тис. грн.;
ТОВ НДПИ ВОДООЧИСНI ТЕХНОЛОГIЇ м.
Сєверодонецьк 5 374,0 тис. грн.;
ФIЛIЯ ЗАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» м. Донецьк 149 863,0 тис.
грн.;
ЧП «ОЛНАЙТ» м. Марiуполь 5 765,0 тис. грн.;
ТОВ «УБК» м. Днiпропетровськ 5 865,0 тис. грн.;
ВАТ «ЕЗТМ» м. Електросталь 5 955,0 тис. грн.;
ПАТ «МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ» м. Днiпропетровськ
6 450,0 тис. грн.;
NORSKE BUSINESS LP Douglas 6 690,0 тис. грн.;
ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» м. Запорiжжя 6 797,0 тис. грн.;
SMZ-REVIMEX A.S. Revuca 6 884,0 тис. грн.;
ТОВ «ЕКОМЕТ-ПЛЮС» м. Днiпропетровськ 8 566,0 тис.
грн.;
ТОВ «СХIДНА ВУГIЛЬНО-ЕНЕР» 9 676,0 тис. грн.;
iншi (< 5 000 000,00) 409 756,0 тис. грн.;
Всього тис. грн. 9 670 569,0
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
авансами:
Найменування кредитора// Сума на кiнець року
ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ" м. Київ 65 515,0 тис. грн.;
ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА" м. Донецьк 10 819,0 тис.
грн.;
ПАТ "ДОНЕЦЬКГIРМАШ" м. Донецьк 70 000,0 тис. грн.;
Iншi (< 5 000 000,00) 4 591,0 тис.грн.
Разом: 150 925,0 тис. грн.
Керівник

Фiнансовий директор Демидов Геннадiй Миколайович

Головний бухгалтер

Шиян Iрина Василiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191129

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

28433939

23912081

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 26703596 )

( 25474971 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

1730343

0

збиток

2095

(0)

( 1562890 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3068149

996497

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 405279 )

( 431797 )

Витрати на збут

2150

( 1180768 )

( 906634 )

Інші операційні витрати

2180

( 2216073 )

( 1126067 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття
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Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

996372

0

збиток

2195

(0)

( 3030891 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

5

Інші фінансові доходи

2220

16432

229780

Інші доходи

2240

47234

186668

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 235036 )

( 190456 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 10619 )

( 1586 )

Інші витрати

2270

( 221053 )

( 168954 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

593330

0

збиток

2295

(0)

( 2975434 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-139715

45523

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

453615

0

збиток

2355

(0)

( 2929911 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

14023920

2024111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-883842

-258323

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

13140078

1765788

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

2368696

291130

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

10771382

1474658

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

11224997

-1455253

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

23566591

22103893

Витрати на оплату праці

2505

1804422

1774243

Відрахування на соціальні заходи

2510

716318

674209

Амортизація

2515

1740143

1527071
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Інші операційні витрати

2520

1584867

1244290

Разом

2550

29412341

27323706

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

12371260750

12371260750

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

12371260750

12371260750

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.03667

-0.23683

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.03667

-0.23683

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Опис «Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний
дохiд)» за 2014 рiк:
Облiк доходiв на пiдприємствi ведеться згiдно з МСБО 18
«Дохiд» та дiючого законодавства.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) за 2014 рiк становить
28 433 939,0 тис. грн., у т.ч.:
- валова виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї
27 897 961,0 тис. грн.;
- реалiзацiя - невiдшкодовуваний ж/д тариф 430 047,0 тис.
грн.;
- валова виручка вiд реалiзацiї послуг виробничого
характеру 105 931,0 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи дорiвнюють 3 068 149,0 тис. грн.,
у т.ч.:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг непромислового
характеру 153 745,0 тис. грн.;
- чистий дохiд вiд реалiзацiї запасiв 347 576,0 тис. грн.;
- чистий дохiд вiд операцiйної оренди 37 096,0 тис. грн.;
- дохiд вiд реалiз. операцiйних курсових рiзниць
2 224 523,0 тис. грн.;
- доход вiд купiвлi-продажу валюти 234 907,0 тис. грн.;
- штрафи, пенi отриманi 10 359,0 тис. грн.;
- вiдшкодування ранiше списаних активiв 367,0 тис. грн.;
- списання простр. кредит. заборгованостi 2 004,0 тис.
грн.;
- iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 4 814,0 тис.грн.;
- дохiд вiд утримання об’єктiв житлово-комунального i
соцiально-культурного призначення 15 670,0 тис. грн.;
- надлишки при iнвентаризацiї 30 140,0 тис. грн.;
- дохiд вiд реалiз. необорот. активiв, утримуван. для
продажу 1 872,0 тис. грн.;
- дохiд вiд безоплатно отриманих зворотних активiв
5 076,0 тис. грн.
Iншi доходи 47 234,0 тис. грн., у тому числi:
- реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 2 731,0 тис. грн.;
- iншi доходи 44 503,0 тис. грн.
Витрати на пiдприємствi подiляються на собiвартiсть
реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг),
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адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi
витрати, фiнансовi витрати, iншi витрати.
До адмiнiстративних витрат вiдносяться витрати,
направленi на обслуговування та управлiння
пiдприємством. Витрати на збут включають такi витрати,
що пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї.
За 2014 рiк витрати склали:
- адмiнiстративнi (405 279,0) тис. грн.;
- витрати на збут (1 180 768,0) тис. грн.;
- iншi операцiйнi витрати (2 216 073,0) тис. грн.;
- фiнансовi витрати (235 036,0) тис. грн.;
- втрати вiд участi в капiталi (10 619,0) тис. грн.;
- iншi витрати (221 053,0) тис. грн.
До iнших операцiйних витрат (2 216 073,0) тис. грн.
пiдприємства за 2014 рiк вiднесено:
- виробнича собiвартiсть реалiзованих послуг
непромислового характеру (163 902,0) тис. грн.;
- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв (330 314,0)
тис. грн.;
- собiвартiсть реалiзованих необорот. активiв, утримуван.
для продажу - ОЗ (150,0) тис. грн.;
- доходи / витрати вiд змiни справедливої вартостi
необоротних активiв, призначених для продажу (26 232,0) тис. грн.;
- сумнiвнi та безнадiйнi борги (20 436,0) тис. грн.;
- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi (997 488,0) тис.
грн.;
- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi – резерв
сумнiвних боргiв (45 188,0) тис. грн.;
- нестачi та втрати вiд псування цiнностей (6 820,0) тис.
грн.;
- втрати вiд знецiнення запасiв (2 114,0) тис. грн..
- визнанi штрафи, пенi, неустойки (7 580,0) тис. грн.;
- витрати на купiвлю-продаж валюти (707,0) тис. грн.
- iншi витрати операцiйної дiяльностi (309 097,0) тис. грн.;
- пiдготовка кадрiв (203,0) тис. грн.;
- витрати на благодiйнiсть (85 555,0) тис. грн.;
- утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiальнокультурного призначення
(73 473,0) тис. грн.;
- iншi операцiйнi витрати - культурно-масовi заходи
(70 798,0) тис. грн.;
- витрати на безповоротну фiнансову допомогу (16 982,0)
тис. грн.
- собiвартiсть операцiйної оренди (40 431,0) тис. грн.;
- витрати на дослiди та розробки (15 181,0) тис. грн.;
- витрати вiд списання нелiквiдних ТМЦ, якi втратили свої
первиннi характеристики (3 422,0) тис. грн.
Фiнансовi витрати у сумi (235 036) тис. грн. представленi:
- фiнансовi витрати – проценти по пенсiйним
зобов’язанням (235 036,0) тис. грн.
Iншi витрати у сумi (221 053,0) тис. грн. представленi:
- собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй
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(2 106,0) тис. грн.;
- результат оцiнки корисностi (139 008,0) тис. грн.;
- списання необоротних активiв (12 468,0) тис. грн.;
- iншi витрати звичайної дiяльностi (67 471,0) тис. грн.
З метою визначення прибутку, що пiдлягає
оподаткуванню, пiдприємство здiйснює податковий облiк
витрат у вiдповiдностi до Податкового Кодексу України
вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та
доповненнями.
Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2013р.
дорiвнюють 0 тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2014р.
дорiвнюють 0 тис. грн.
Вiдстроченi податковi зобов’язання за станом на
31.12.2013р. дорiвнюють 23 187,0 тис. грн.
Вiдстроченi податковi зобов’язання за станом на
31.12.2014р. дорiвнюють 2 531 599,0 тис. грн.
Дохiд з податку на прибуток (вiдстроченi податковi
зобов’язання i вiдстроченi податковi активи), включений
до Звiту про фiнансовi результати, у звiтному перiодi
склав 139 715,0 тис. грн.
Податок на прибуток, вiдображений у складi iншого
сукупного доходу-усього 2 368 696,0 тис. грн., у тому
числi:
- вiдстроченi податковi активи 44 764,0 тис. грн.
(вiдстрочений податок з актуарних прибуткiв (збиткiв) за
пенсiйними планами з визначеними виплатами).
- вiдстроченi податковi активи 114 327,0 тис. грн.
(вiдстрочений податок з резерву на знецiнення по ранiше
дооцiненим об’єктам основних засобiв).
- вiдстроченi податковi зобов’язання 2 527 787,0 тис. грн.
(вiдстрочений податок з дооцiнки основних засобiв та
капiтального будiвництва).
Керівник

Фiнансовий директор Демидов Геннадiй Миколайович

Головний бухгалтер

Шиян Iрина Василiвна
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191129

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

29287396

25428549

Повернення податків і зборів

3005

2919427

2781222

у тому числі податку на додану вартість

3006

2918933

2769865

Цільового фінансування

3010

41467

63249

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

1532

1097

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

92440

617000

Надходження від повернення авансів

3020

4528

58661

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

11559

9535

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

205

3842

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

486073

565902

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 28085822 )

( 26404739 )

Праці

3105

( 1464364 )

( 1449085 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 935526 )

( 917260 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 970369 )

( 883475 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 88 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

( 852877 )

( 62244 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 195509 )

( 242033 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 608306 )

( 348535 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-269678

-779411

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

2625

954326

необоротних активів

3205

1452

353260

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

507

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 183 )

( 2542 )

необоротних активів

3260

( 329905 )

( 471388 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

( 11767 )

( 15395 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-337271

818261

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

1342

Отримання позик

3305

651722

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

3179

388722

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

( 217 )

Погашення позик

3350

-388722

-308809

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

( 34231 )

( 12693 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

231948

68345

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-375001

107195

Залишок коштів на початок року

3405

357341

250269

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

171945

-123

Залишок коштів на кінець року

3415

154285

357341

Примітки

Опис «Звiту про рух грошових коштiв (за прямим
методом)» за 2014 рiк:
Звiт про рух грошових коштiв представляє потоки коштiв
та їх еквiвалентiв за перiод, класифiкуючи їх по
операцiйнiй, iнвестицiйнiй i фiнансовiй дiяльностi.
Розшифровка окремих рядкiв форми № 3 на 31.12.2014
року наведене нижче:
Найменування: Iншi надходження
Код рядка: 3095
Надходження: 486 073, у т.ч. 234 907 (прибуток вiд
продажу валюти), 251 166 (iншi несуттєвi надходження);
Найменування: Витрачання на оплату
Зобов'язань з податкiв i зборiв
Код рядка: 3115
Витрати: (970 369), (суми iнших податкiв i зборiв
(обов'язкових платежiв), сплачених до бюджету), у т.ч.:
(274 190) - податку на доходи фiзичних осiб;
(68 068) - екологiчного податку; (27 653) - плати за землю;
(14 684) - орендної плати за землю; (43 056) - збору за
спецiальне використання води;
(9 490) - плати за користування надрами; (515 725) - мито;
(10 110) - вiйськовий збiр;
(7 393) - iншi несуттєвi податки та збори.
Найменування: Iншi витрачання
Код рядка: 3190
Витрати: (608 306), у т.ч.: (16 942) - витрачання коштiв для
проведення соцiальних заходiв; (60 826) - вiдрахування
профспiлцi; (111 673) - сплаченi алiменти та iншi
утримання iз заробiтної плати для подальшого
перерахування; (418 865) - iншi несуттєвi витрати.
Найменування: Надходження вiд реалiзацiї
Фiнансових iнвестицiй
Код рядка: 3200
Надходження: 2 625, у т.ч. 2 625 - оплата за акцiї та
корпоративнi права.
Найменування: Отримання позик
Код рядка: 3305
Надходження: 651 722, у т.ч. 651 722 - суми отриманої
поворотної фiнансової допомоги.
Пiдприємство не має обмежень на використання грошових
коштiв, якi враховуються на кiнець року.

Керівник

Фiнансовий директор Демидов Геннадiй Миколайович

Головний бухгалтер

Шиян Iрина Василiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191129

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0
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Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X
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Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Емiтент веде звiт про рух грошових коштiв за прямим
методом.

Керівник
Головний бухгалтер
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI
IЛЛIЧА»

Підприємство

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00191129

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

3092815

1716574

2563133

7879956

-7893667

0

-319

7358492

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

3092815

1716574

2563133

7879956

-7893667

0

-319

7358492

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

453615

0

0

453615

Інший сукупний

4110

0

10975308

-203926

0

0

0

0

10771382
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дохід за звітний
період
Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

11496133

0

0

0

0

0

11496133

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

-520825

-203926

0

0

0

0

-724751

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до

4215

0

0

0

0

0

0

0

0
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законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

-123

0

319

196

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-676000

0

0

676000

0

0

0

Придбання

4291

0

0

0

0

0

0

0

0
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(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

10299308

-203926

0

1129492

0

319

11225193

Залишок на
кінець року

4300

3092815

12015882

2359207

7879956

-6764175

0

0

18583685

Примітки

Опис «Звiту про власний капiтал» за 2014 рiк:
У графах звiту про власний капiтал зазначаються складовi власного капiталу,
наводяться лише тi з них, якi зазначенi у балансi.
Найменування// Залишок на 31 грудня 2013 р.// Разом змiн у капiталi за рiк// Залишок
на 31 грудня 2014 р.:
Зареєстрований капiтал//3 092 815//-//3 092 815
Капiтал у дооцiнках//1 716 574//10 299 308//12 015 882
Додатковий капiтал//2 563 133//(203 926)// 2 359 207
Резервний капiтал//7 879 956//-//7 879 956
Нерозподiлений прибуток/непокритi збитки//(7 893 667)// 1 129 492//(6 764 175)
Вилучений капiтал//(319)//319//Всього власний капiтал//7 358 492//11 225 193//18 583 685
Разом змiн у капiталi за 2014 рiк в сумi 11 225 193,0 тис. грн., у тому числi:
Капiтал у дооцiнках.
Рух капiталу у дооцiнках протягом звiтного перiоду:
- Змiни пов’язанi з проведенням дооцiнки основних засобiв iз залученням
незалежного оцiнювача ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ»:
Дооцiнка необоротних активiв в сумi 14 023 920,0 тис. грн.;
Вiдстрочений податок з дооцiнки основних засобiв та капiтального будiвництва в
сумi ( 2 527 787,0 ) тис. грн.
Нарахована сума резерву на знецiнення по ранiше дооцiненим об'єктам основних
засобiв зменшила резерв переоцiнки в iнших сукупних доходах на суму 635 152,0 тис.
грн., та збiльшила суму вiдстроченого податку на прибуток, пов’язаного з
нарахуванням резерву, в сумi 114 327,0 тис. грн.
Всього вiдображено у статтi "Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод" в сумi
10 975 308,0 тис. грн.
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- Сума амортизацiї резерву дооцiнки та залишкова вартiсть лiквiдованих основних
засобiв вiднесена на нерозподiлений прибуток та зменшила капiтал у дооцiнках в
сумi 673 971,0 тис. грн.
- Списання iндексацiї житлового фонду у зв’язку з передачею об'єкту (гуртожитку) у
комунальну власнiсть зменшила капiтал у дооцiнках в сумi 2029,0 тис. грн.
Всього вiдображено у статтi "Разом змiн в капiталi" в сумi 10 299 308,0 тис. грн.
Додатковий капiтал.
Рух додаткового капiталу протягом звiтного перiоду:
Комбiнат визнав актуарнi збитки за пенсiйними планами з визначеними виплатами у
складi iншого сукупного доходу в сумi (248 689,0) тис. грн.
Вiдстрочений податок з актуарних прибуткiв (збиткiв) за пенсiйними планами з
визначеними виплатами в сумi 44 764,0 тис. грн.
Всього вiдображено у статтi "Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод" в сумi
(203 926,0) тис. грн.
Нерозподiлений прибуток.
Рух непокритих збиткiв протягом звiтного перiоду:
Фiнансовий результат за 2014рiк прибуток – 453 615,0 тис. грн.;
Прямий вплив на нерозподiлений прибуток 676 000,0 тис. грн., у тому числi:
- сума амортизацiї резерву дооцiнки та залишкова вартiсть лiквiдованих основних
засобiв вiднесена на нерозподiлений прибуток в сумi 673 971,0 тис. грн.
- списання iндексацiї житлового фонду у зв’язку з передачею об'єкту (гуртожитку) у
комунальну власнiсть вiднесено на нерозподiлений прибуток в сумi 2029,0 тис. грн.
Збиток вiд продажу акцiй в сумi (123,0) тис. грн. вiдображений у складi
нерозподiленого прибутку.
Всього змiн протягом звiтного перiоду 1 129 492,0 тис. грн.
Вилучений капiтал.
Рух вилученого капiталу протягом звiтного перiоду:
-У травнi 2014 року здiйснено продаж ранiше викуплених у акцiонерiв акцiй в
кiлькостi 1 276 000 штук, номiнальна вартiсть акцiй 319,0 тис. грн.
Всього змiн протягом звiтного перiоду – 319,0 тис. грн.
Керівник
Головний бухгалтер

Фiнансовий директор Демидов Геннадiй Миколайович
Шиян Iрина Василiвна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА"
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПО МСФЗ
ЗА 2014 РIК
1 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» i його дiяльнiсть
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» (далi - Компанiя або ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА») зареєстроване у
формi публiчного акцiонерного товариства в Українi.
Основний напрямок дiяльностi комбiнату є виробництво чавуну, сталi та феросплавiв, лиття
чавуну, лиття сталi.
Станом на 31 грудня 2014 року середня кiлькiсть працiвникiв ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА» склала
26 798 осiб (на 31 грудня 2013 року – 31 917 працiвникiв).
Юридична адреса Компанiї i основне мiсце ведення її господарської дiяльностi: вул. Левченка,
буд.1, м. Марiуполь, Донецька обл., 87504, Україна.
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 00191129.
2 Умови, в яких працює ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА»
Фiнансовi результати ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА» значною мiрою залежать вiд наступних факторiв:
(i) свiтових факторiв, якi впливають на цiни на сталь, залiзну руду i вугiлля; (ii) фiскальної та
економiчної полiтики, що реалiзовується урядом України; (iii) полiтики Метiнвесту щодо
принципiв включення ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА» у вертикально iнтегрований процес виробництва
сталi; (iv) зростаючого курсу долара; (v) урахування логiстичних обмежень щодо поставок
сировини.
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. Доходи вiд продажiв металопродукцiї на
європейських ринках могли бути бiльш iстотними в 2014 роцi, якби не скорочення виробництва
пiдприємствами, що знаходяться в зонi АТО в Донбасi.
Стабiльнiсть економiки в майбутньому в значнiй мiрi залежить вiд умови повного припинення
вогню та стабiлiзацiї полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi.
3 Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи складання звiтностi. Ця фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть)
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 гривень. Якщо не вказане iнше, усi суми приведенi з
округленням до тисяч.
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Iстотнi бухгалтерськi оцiнки й судження при застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво Групи застосовувало власнi
судження, оцiнки та припущення, якi впливають на застосування облiкової полiтики та зазначену в
звiтi величину активiв i зобов'язань, доходiв i витрат. Оцiнки та пов'язанi з ними допущення
заснованi на минулому досвiдi та iнших факторах, якi при iснуючих обставинах є обґрунтованими,
результати яких формують основу професiйних суджень про балансову вартiсть активiв i
зобов'язань, якi не доступнi з iнших джерел. Незважаючи на те, що цi оцiнки ґрунтуються на всiй
наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi обставини i подiї, фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження особливо важливi, областi, якi
характеризуються пiдвищеною складнiстю, i областi, де допущення i розрахунки мають велике
значення для фiнансової звiтностi за МСФЗ, описанi в Роздiлi 4.
Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi оцiнюються з
використанням валюти основного економiчного середовища, в якiй Компанiя працює
(функцiональної валюти). Суми у фiнансовiй звiтностi оцiненi i представленi в нацiональнiй
валютi України, гривнi, яка є функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi для
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».
Операцiї в iноземнiй валютi враховуються за обмiнним курсом Нацiонального банку України
(НБУ), встановленим на дату операцiї.
Згiдно з оновленим П(С)БО 21, яке вступило в силу 19 серпня 2014 року, застосування валютного
курсу за операцiями в iноземнiй валютi здiйснюється на початок дня здійснення операцiї, а саме на
00.00:
-при первiсному визнаннi доходiв (виручки вiд реалiзацiї);
-при перерахуваннi грошових коштiв (погашення заборгованостi).
Застосування валютного курсу за операцiями в iноземнiй валютi здiйснюється на кiнець дня
здiйснення операцiї, а саме пiсля 14.00:
-при перерахунку залишкiв дебiторської заборгованостi на дату балансу;
-при перерахунку залишкiв кредиторської заборгованостi на дату балансу;
-при перерахунку залишкiв грошових коштiв на валютних рахунках на дату балансу.
Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахунку за операцiями в iноземнiй валютi,
включаються до звiту про фiнансовi результати на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату
здiйснення операцiї.
Станом на 31 грудня 2014 року курс обмiну долара до гривнi становив 15,768556 гривнi за 1 долар
США (на 31 грудня 2013 року: 7,99 гривнi за 1 долар США).
В даний час українська гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи визнаються лише за наявностi наступних умов: (i)
створенi активи можуть бути iдентифiкованi (такi як програмне забезпечення та новi процеси); (ii)
iснує ймовiрнiсть, що створенi активи генеруватимуть майбутнi економiчнi вигоди; (iii)
собiвартiсть цього активу може бути надiйно оцiнена.
Аналiтичний облiк нематерiальних активiв здiйснюється за класифiкацiйними групами та окремо
по кожному об'єкту. Придбанi нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю та
амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
(Роздiл 8)
Основнi засоби. 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
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
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подальше використання активу, яке очiкується, не принесе економiчних вигод.
Згiдно облiкової полiтики Компанiя регулярно оцiнює наявнiсть будь-яких ознак, що вказують на
можливе знецiнення об'єктiв основних засобiв та капiтального будiвництва, незалежно вiд того,
враховуються такi об'єкти за собiвартiстю або за переоцiненою вартiстю. На кожну звiтну дату
технiчнi фахiвцi Компанiї надають бухгалтерiї реєстр об'єктiв основних засобiв та капiтального
будiвництва, якi: не використовуються (виведеними з експлуатацiї та iн.) протягом перiоду бiльше
1 року; вирiшено лiквiдувати; вiдносяться до виду дiяльностi, щодо якої прийнято рiшення про
припинення. У разi виявлення будь-якого з ознак такий об'єкт або група об'єктiв вважається
знецiненим та нараховується резерв пiд знецiнення.
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 – 20 рокiв;
Машини та устаткування основного виробництва - 35 рокiв;
Машини та устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв;
Транспортнi засоби – залiзничний – тепловози - 25 рокiв;
Транспортнi засоби – залiзничний – вагони/напiввагони/хопери/думпкари та iншi вагони - 20
рокiв;
Транспортнi засоби – авто - 10 рокiв;
Транспортнi засоби – водний - 10 рокiв;
Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв;
Устаткування та засоби зв’язку - 10 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.
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. (Роздiл 10)
Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi
зобов'язання, якi визнаються у випадках, коли у Компанiї є поточнi юридичнi або передбачуванi
зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб
розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати з достатньою мiрою точностi.
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Незавершене будiвництво. Незавершене будiвництво є авансами за основнi засоби i вартiсть
основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується
до моменту їх введення в експлуатацiю. Облiк капiтальних iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi до
дiючого законодавства.
Запаси. 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 виробничої потужностi.
Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваною, 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
виробничих 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
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 собiвартiстю
без урахування створеного резерву пiд знецiнення. Резерв по незавершеному виробництву, готової
продукцiї та напiвфабрикатiв нараховується за методом чистої вартостi продажiв.
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». (Роздiл 12)
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi,
грошовi кошти на поточних та iнших рахунках в банках, якi можливо використовувати для
поточних операцiй, грошовi кошти в дорозi. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються у
балансi за номiнальною вартiстю. Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до Положення
про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року № 637 (зi змiнами та доповненнями).
(Роздiл 14)
Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений
податок. Поточний податок на прибуток у фiнансовiй звiтностi розраховується вiдповiдно до
українського законодавства, яке дiє на звiтну дату.
Витрати з податку на прибуток визнаються у звiтi про фiнансовi результати, крiм випадкiв, коли
вони визнаються у звiтi про сукупний дохiд або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони
вiдносяться до операцiй, що врахованi у поточному або iнших перiодах у звiтi про сукупний дохiд
або безпосередньо у складi капiталу.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання (активи) оцiнюються Компанiєю з використанням ставок
податку, якi будуть застосовуватися в перiодi, коли зобов’язання (актив) буде погашено
(реалiзовано).
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання згортаються усерединi Компанiєю. (Роздiл 21)
Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується за такими ставками: 20% стягується при
поставках товарiв чи послуг на територiї України, включаючи поставки без оплати, та iмпортi
товарiв в Україну (якщо такi поставки прямо не звiльненi вiд ПДВ); 0% застосовується при
експортi товарiв та вiдповiдних послуг, 7% стягується при поставках лiкарських засобiв та виробiв
медичного призначення, починаючи з 1 квiтня 2014 року. Вихiдний ПДВ при продажу товарiв i
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послуг враховується в момент отримання товарiв чи послуг клiєнтом або в момент надходження
платежу вiд клiєнта, в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Вхiдний ПДВ враховується таким
чином: право на кредит по вхiдному ПДВ при закупiвлях виникає в момент отримання накладної з
ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарiв
чи послуг, в залежностi вiд того що вiдбувається ранiше, або право на кредит по вхiдному ПДВ
виникає в момент сплати податку.
ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi згорнуто i показується як актив або
зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ.
Визнання витрат. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнанi доходи, для
отримання яких вони здiйсненi, або коли стає очевидним, що данi витрати не призведуть до
отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати грошових коштiв.
Визнання доходiв. Комбiнат визнає доходи одночасно зi збiльшенням активу або зменшенням
зобов'язання, яке обумовлює прирiст власного капiталу за умови, що величина доходу може бути
достовiрно оцiнена.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається в момент передачi покупцевi ризикiв i вигод, пов'язаних з
володiнням продукцiєю. Для всiх операцiй момент переходу права власностi визначається
базовими умовами поставки в вiдповiдностi з умовами договору на реалiзацiю продукцiї (послуг).
Готова продукцiя, вiдвантажена з комбiнату i по якiй вiдповiдно до умов поставки за договором не
здiйснено перехiд права власностi на кiнець звiтного перiоду, враховується як готова продукцiя в
дорозi за собiвартiстю.
Визнання фiнансових iнструментiв. Компанiя визнає фiнансовi активи i зобов'язання у своїй
звiтностi тiльки тодi, коли вона є учасником договору вiдносно купiвлi (виникнення) таких
iнструментiв.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi. Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi
вимоги, пред’явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або
послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна
(одержання очiкується протягом поточного року або як довгострокова (дебiторська
заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). Дебiторська заборгованiсть
класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за реалiзованi в ходi
здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторгова (iнша) дебiторська
заборгованiсть.
Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за номiнальною вартiстю переданих
активiв. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та
вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.
Компанiя визнає дебiторську заборгованiсть в фiнансовiй звiтностi тiльки при наявностi юридично
дiйсного договору щодо покупки (виникнення) такої заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть
визнається за методом нарахувань, тобто результати угод визнаються при їх настаннi,
враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в тому звiтному перiодi, в якому вони
вiдбулися. Торгова дебiторська заборгованiсть (за товари, роботи, послуги) визнається в момент
переходу права власностi на володiння продукцiї (товарами) покупцевi. Щодо всiх операцiй
момент переходу права власностi визначається базовими умовами поставки у вiдповiдностi з
умовами договору на реалiзацiю продукцiї (послуг). Готова продукцiя, вiдвантажена з комбiнату i
по якiй вiдповiдно до умов поставки за договором не перейшло право власностi на кiнець звiтного
перiоду, враховується за собiвартiстю як готова продукцiя в дорозi.
На суму простроченої дебiторської заборгованостi створюється резерв сумнiвних боргiв. З метою
встановлення єдиного пiдходу до розрахунку резервiв Компанiєю була затверджена Методика
розрахунку резервiв згiдно з якою щоквартально проводиться аналiз дебiторської заборгованостi
на предмет її сумнiвностi. При розрахунку резерву використовується iндивiдуальний пiдхiд для
аналiзу дебiторської заборгованостi за кожним контрагентом. Резерв створюється на сумнiвну
дебiторську заборгованiсть понад року. (Роздiл 13)
Довгострокова дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання облiковується за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
(Роздiл 11)
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Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Поточна кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть визнається i оцiнюється у вiдповiдностi з полiтикою облiку фiнансових
iнструментiв,та облiковуються за номiнальною вартiстю.
(Роздiл 16)
Позиковi кошти. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання враховують позиковi кошти (крiм
кредитiв банкiв), на якi нараховуються вiдсотки. Позиковi кошти спочатку облiковуються за
справедливою вартiстю за вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а надалi
облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотку.
Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) та
вартiстю погашення визнається у звiтi про фiнансовi результати протягом строку, на який були
залученi позиковi кошти, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти вiдображаються в складi поточних зобов'язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є
безумовне право вiдкласти розрахунок за зобов'язанням, щонайменше, на 12 мiсяцiв пiсля звiтної
дати.
Нефiнансовi iнструменти. Дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом,
класифiкується за такими видами:
- аванси виданi;
- витрати майбутнiх перiодiв;
- дебiторська заборгованiсть по розрахункам з працiвниками (пiдзвiтними особами, аванси по
заробiтнiй платi).
В iншу дебiторську заборгованiсть включають короткострокову заборгованiсть, яка не пов'язана з
продажем продукцiї, робiт та послуг, а саме: аванси виданi, розрахунки по претензiях, розрахунки
по вiдшкодуванню заподiяних збиткiв, заборгованiсть по поворотнiй фiнансовiй допомозi,
позикам, розрахунки з робiтниками i службовцями по iншим операцiям.
Витрати майбутнiх перiодiв облiковуються за первiсною вартiстю. Списання витрат майбутнiх
перiодiв на витрати перiоду вiдображається рiвномiрно протягом перiоду, в якому планується
отримання пов’язаних з ними економiчних вигiд.
Кредиторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим зобов’язанням, класифiкується за такими
видами:
- аванси отриманi;
- доходи майбутнiх перiодiв;
- розрахунки по податкам, зборам, обов’язковим платежам;
- розрахунки з працiвниками по заробiтнiй платi.
Пiдходи до облiку нефiнансових активiв та зобов’язань аналогiчнi пiдходам до облiку фiнансових
активiв та зобов’язань.
В галузi управлiння капiталом керiвництво пiдприємства ставить перед собою мету можливостi
ведення безперервної дiяльностi для забезпечення доходiв акцiонерам i вигод iншим зацiкавленим
сторонам, а також пiдтримання оптимальної структури капiталу з метою зниження витрат на його
залучення.
(Роздiл 17)
4 Iстотнi бухгалтерськi оцiнки й судження при застосуваннi облiкової полiтики
Компанiя використовує оцiнки та робить припущення, якi впливають на суми та балансову
вартiсть активiв i зобов’язань, показанi у звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки
та судження пiддаються постiйному аналiзу i заснованi на минулому досвiдi керiвництва та iнших
факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається
обґрунтованим. Крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження при
застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi найбiльше впливають на показники,
вiдображенi у фiнансових звiтах, та оцiнки, якi можуть призвести до необхiдностi суттєвого
коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року,
включають:
Справедлива вартiсть основних засобiв. Основнi засоби Компанiї пiдлягають регулярним
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переоцiнкам, що проводяться незалежними оцiнювачами.
Пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам. Згiдно з законодавчими вимогами та з
метою дотримання МСФЗ 19 «Виплати працiвникам», керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання
та iншi винагороди працiвникам за пiльговими пенсiями та по виходу на пенсiю. Наше
пiдприємство використовує метод прогнозованої умовної одиницi на пiдставi актуарних
припущень, що представляють собою всю наявну у керiвництва iнформацiю про змiннi величини,
що визначають остаточну вартiсть пенсiй до виплати i iнших винагород працiвникам. Пенсiйний
план входить в компетенцiю державних органiв. На зобов'язання по пенсiйному забезпеченню
можуть чинити значний вплив судження про те, чи вийде працiвник достроково на пенсiю i коли
це станеться, чи буде пiдприємство зобов'язане фiнансувати пенсiї колишнiх спiвробiтникiв
залежно вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати у небезпечних умовах, а також
про ймовiрнiсть того, що спiвробiтники будуть переведенi з пенсiйної програми, що фiнансується
державою, на пенсiйну програму, що фiнансується Компанiєю. Поточна вартiсть зобов'язань за
планом зi встановленими виплатами залежить вiд ряду факторiв, якi визначаються на пiдставi
актуарних розрахункiв з використанням низки припущень. Основнi припущення, що
використовуються при визначеннi чистих витрат (доходiв) по пенсiйному забезпеченню,
включають ставку дисконтування. Будь-якi змiни в цих припущеннях вплинуть на поточну
вартiсть зобов'язань. Компанiя визначає вiдповiдну ставку дисконту в кiнцi кожного року. Ця
вiдсоткова ставка повинна використовуватися для визначення поточної вартостi очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв, необхiдних для погашення пенсiйних зобов'язань. При визначеннi
вiдповiдної ставки дисконту Компанiя враховує вiдсотковi ставки за високолiквiдними
корпоративними облiгацiями, деномiнованими в тiй же валютi, в якiй будуть проведенi виплати, i
термiни до погашення яких приблизно вiдповiдають термiну вiдповiдних пенсiйних зобов'язань.
Iншi ключовi припущення для пенсiйних зобов'язань частково ґрунтуються на поточних ринкових
умовах.
(Роздiл 15).
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує
змiнюватися. Суперечливi положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає, що його
тлумачення є доречним i обґрунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його
не оскаржать.
5 Прийняття нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй
РМСБО опублiкував ряд нових стандартiв та iнтерпретацiй, обов'язкових для облiкових перiодiв,
якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, або для бiльш пiзнiх перiодiв, бiльшiсть з
яких не зроблять iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Керiвництво Компанiї аналiзує
потенцiйний вплив наступних нових положень бухгалтерського облiку:
• Змiнений МСБЗ 19 «Виплати працiвникам» (опублiкований в червнi 2011 року; застосовується
до перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) iстотно змiнює принципи
визнання та оцiнки витрат за пенсiйним планом зi встановленими виплатами i вихiдної допомоги,
а також вимоги до розкриття iнформацiї про всi виплати працiвникам. Цей стандарт вимагає
визнавати всi змiни в чистiй сумi зобов'язання (активу) за пенсiйним планом зi встановленими
виплатами в момент їх виникнення наступним чином: (i) вартiсть послуг i розмiр чистого вiдсотка
у складi прибутку або збитку; та (ii) переоцiненi статтi у складi iнших сукупних доходiв.
• МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» (опублiкований в травнi 2011 року i
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Мета
МСФЗ 13 - усунути iснуючу непослiдовнiсть та складнiсть формулювань положень завдяки
чiткому визначенню справедливої вартостi i використанню єдиного джерела iнформацiї для оцiнки
справедливої вартостi i вимог до розкриття iнформацiї, якi застосовуються вiдносно всiх МСФЗ,
включаючи введення спрощеного методу розрахунку справедливої вартостi для аналiзу
знецiнення.
• МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд за договорами з клiєнтами» (випущений 28 травня 2014 р. i набирає
чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 р. або пiсля цiєї дати). Новий стандарт
вводить ключовий принцип, згiдно з яким виручка повинна визнаватися, коли товари або послуги
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передаються клiєнту, за цiною угоди. Будь-якi окремi партiї товарiв або послуг повиннi
визнаватися окремо, а всi знижки та ретроспективнi знижки з контрактної цiни, як правило,
розподiляються на окремi елементи. Якщо розмiр винагороди змiнюється з якої-небудь причини,
слiд визнати мiнiмальнi суми, якщо вони не схильнi до суттєвого ризику перегляду. Витрати,
пов'язанi iз забезпеченням договорiв з клiєнтам, повиннi капiталiзуватися i амортизуватися
протягом термiну отримання вигоди вiд договору.
6 Розрахунки i операцiї з пов'язаними сторонами
Для цiлей даної фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має
можливiсть контролювати iншу сторону, або здiйснювати суттєвий влив на прийняття нею
фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти
собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх
юридичнiй формi.
Нижче наведена iнформацiя про операцiї та залишки з пов’язаними особами станом на 31 грудня
2013 року та 31 грудня 2014 року:
Найменування//31 грудня 2013р. Операцiї з пов'язаними сторонами//31 грудня 2014р. Операцiї з
пов'язаними сторонами
Дебiторська заборгованiсть:// 2 627 715//5 882 383
у т. ч. Поточна //2 627 715//5 882 383
Поточна кредиторська заборгованiсть //6 749 003//8 839 327
у т.ч. Дивiденди до виплати//710//710
Доходи i закупiвлi
ДОХIД без ПДВ//23 076 026//28 258 032
ЗАКУПIВЛI без ПДВ//17 613 511//18 953 200
7 Основнi засоби.
Змiна балансової вартостi основних засобiв на 31.12.2014 року у порiвнянi iз залишками на
31.12.2013 року пов’язана з проведенням переоцiнки основних засобiв у липнi 2014р. та у груднi
2014р.
Переоцiнка основних засобiв у липнi 2014р. була проведена на пiдставi аналiзу динамiки цiнових
iндексiв та їх впливу на вартiсть основних груп активiв, який виконала компанiя ТОВ «БДО
ВАЛЮЕЙШН». Аналiз вартостi активiв включав наступнi етапи: класифiкацiя активiв; визначення
цiнових iндексiв для функцiональних груп; визначення груп активiв, iндексацiя яких недоцiльна;
аналiз впливу ймовiрного знецiнення на вартiсть активiв; застосування цiнових iндексiв.
Загальний результат переоцiнки:
- списано зносу на суму 595 570 тис. грн.;
- дооцiнка основних засобiв на суму 8 899 905 тис. грн., у тому числi дооцiнка за рахунок капiталу
в дооцiнках 8 585 028 тис. грн.;
Змiна балансової вартостi основних засобiв у груднi 2014р. була пов’язана з проведенням
переоцiнки основних засобiв iз залученням незалежного оцiнювача ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ».
Переоцiнка основних засобiв була проведена за виключенням комп’ютерного обладнання,
iнвентарю, державного майна, об’єктiв громадської оборони, соцiальних та непрофiльних активiв
та iнших об’єктiв.
При оцiнцi вартостi Пiдприємства та його активiв використовувалися три загальних пiдходи:
дохiдний, затратний та ринковий (порiвняльний). Затратний пiдхiд використовувався щодо
спецiалiзованих активiв (розрахунок залишкової вартостi замiни), порiвняльний пiдхiд – щодо
неспецiалiзованих основних засобiв, по яких доступна ринкова iнформацiя по операцiям з
купiвлi/продажу таких самих або аналогiчних активiв. Дохiдний пiдхiд використовувався щодо
оцiнки спецiалiзованих основних засобiв.
Загальний результат переоцiнки:
- списано зносу на суму 1 140 593 тис. грн.;
- дооцiнка основних засобiв на суму 7 619 961 тис. грн., у тому числi дооцiнка за рахунок капiталу
в дооцiнках 7 619 924 тис. грн.;
- уцiнка основних засобiв на суму 2 383 987 тис. грн., у тому числi уцiнка за рахунок капiталу в
дооцiнках 2 182 991 тис. грн.
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У iнших змiнах вiдображено сторно звертання накопиченого зносу з первiсною вартiстю основних
засобiв, якi є власнiстю Фонду Державного майна України у сумi 113 692 тис. грн.
Iнформацiя про рух основних засобiв за 2014 рiк
- Будiвлi та споруди:
Залишок на 31.12.2013 р. (первiсна вартiсть): 3 555 536 тис. грн.
Залишок на 31.12.2013 р. (знос): 202 734 тис. грн.
Надiйшло за перiод (первiсна вартiсть): 69 931 тис. грн.
Вибуло за перiод (первiсна вартiсть): 56 031 тис. грн.
Вибуло за перiод (знос): 28 457 тис. грн.
Нараховано зносу за перiод: 529 678 тис.грн.
Iншi змiни за перiод (первiсна вартiсть): -234 996 тис. грн.
Iншi змiни за перiод (знос): 54 096 тис. грн.
Переоцiнка (первiсна вартiсть): 2 360 122 тис. грн.
Переоцiнка (знос): -460 820 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (первiсна вартiсть): 5 694 562 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (знос): 297 231 тис. грн.
- Машини та обладнання:
Залишок на 31.12.2013 р. (первiсна вартiсть): 6 308 476 тис. грн.
Залишок на 31.12.2013 р. (знос): 43 690 тис. грн.
Надiйшло за перiод (первiсна вартiсть): 486 180 тис. грн.
Вибуло за перiод (первiсна вартiсть): 24 367 тис. грн.
Вибуло за перiод (знос): 5 046 тис. грн.
Нараховано зносу за перiод: 1 956 382 тис. грн.
Iншi змiни за перiод (первiсна вартiсть): 351 987 тис. грн.
Iншi змiни за перiод (знос): 60 527 тис. грн.
Переоцiнка (первiсна вартiсть): 10 022 927 тис. грн.
Переоцiнка (знос): -1 242 540 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (первiсна вартiсть): 17 145 203 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (знос): 813 013 тис. грн.
-Iншi:
Залишок на 31.12.2013 р. (первiсна вартiсть): 130 789 тис. грн.
Залишок на 31.12.2013 р. (знос): 49 521 тис. грн.
Надiйшло за перiод (первiсна вартiсть): 39 625 тис. грн.
Вибуло за перiод (первiсна вартiсть): 7 593 тис. грн.
Вибуло за перiод (знос): 6 780 тис. грн.
Нараховано зносу за перiод: 38 293 тис. грн.
Iншi змiни за перiод (первiсна вартiсть): -3 299 тис. грн.
Iншi змiни за перiод (знос): -931 тис. грн.
Переоцiнка (первiсна вартiсть): 16 667 тис. грн.
Переоцiнка (знос): -32 803 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (первiсна вартiсть): 176 189 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (знос): 47 300 тис. грн.
- Разом:
Залишок на 31.12.2013 р. (первiсна вартiсть): 9 994 801 тис. грн.
Залишок на 31.12.2013 р. (знос): 295 945 тис. грн.
Надiйшло за перiод (первiсна вартiсть): 595 736 тис. грн.
Вибуло за перiод (первiсна вартiсть): 87 991 тис. грн.
Вибуло за перiод (знос): 40 283 тис. грн.
Нараховано зносу за перiод: 2 524 353 тис. грн.
Iншi змiни за перiод (первiсна вартiсть): 113 692 тис. грн.
Iншi змiни за перiод (знос): 113 692 тис. грн.
Переоцiнка (первiсна вартiсть): 12 399 716 тис. грн.
Переоцiнка (знос): -1 736 163 тис. грн.
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Залишок на 31.12.2014 р. (первiсна вартiсть): 23 015 954 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (знос): 1 157 544 тис. грн.
8 Нематерiальнi активи.
Згiдно Облiковiй полiтицi, придбанi нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю та
амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисної служби.
Амортизацiя нараховується щомiсячно. Термiн корисної дiї визначається умовами контракту по
придбанню (використанню) нематерiального активу, або спецiалiстом за призначенням.
Iнформацiя про рух нематерiальних активiв за 2014 рiк
Найменування нематерiальних активiв:
- Програмне забезпечення та лiцензiї на програми:
Залишок на 31.12.2013 р. (первiсна вартiсть): 21 325 тис. грн.
Залишок на 31.12.2013 р. (знос): 12 434 тис. грн.
Надiйшло за перiод (первiсна вартiсть): 1 419 тис. грн.
Вибуло за перiод (первiсна вартiсть): 663 тис. грн.
Вибуло за перiод (знос): 663 тис. грн.
Нараховано зносу за перiод: 3 885 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (первiсна вартiсть): 22 081 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (знос): 15 656 тис. грн.
- Iншi:
Залишок на 31.12.2013 р. (первiсна вартiсть): 4 304 тис. грн.
Залишок на 31.12.2013 р. (знос): 1 379 тис. грн.
Надiйшло за перiод (первiсна вартiсть): 0 тис. грн.
Вибуло за перiод (первiсна вартiсть): 0 тис. грн.
Вибуло за перiод (знос): 0 тис. грн.
Нараховано зносу за перiод: 223 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (первiсна вартiсть): 4 304 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (знос): 1 602 тис. грн.
- Разом:
Залишок на 31.12.2013 р. (первiсна вартiсть): 25 629 тис. грн.
Залишок на 31.12.2013 р. (знос): 13 813 тис. грн.
Надiйшло за перiод (первiсна вартiсть): 1 419 тис. грн.
Вибуло за перiод (первiсна вартiсть): 663 тис. грн.
Вибуло за перiод (знос): 663 тис. грн.
Нараховано зносу за перiод: 4 108 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (первiсна вартiсть): 26 385 тис. грн.
Залишок на 31.12.2014 р. (знос): 17 258 тис. грн.
9 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Змiна балансової вартостi капiтального будiвництва у груднi 2014р. була пов’язана з проведенням
переоцiнки об’єктiв незавершеного iз залученням незалежного оцiнювача ТОВ «ЕРНСТ ЕНД
ЯНГ».
Для оцiнки вартостi об'єктiв незавершеного капiтального будiвництва використовувалися данi про
кошторисну вартiсть будiвництва, вiдсоток освоєння, фактичний освоєний обсяг за видами витрат
i рiк початку будiвництва.
Процедура оцiнки полягала в iндексуваннi кожного виду фактичних витрат на вiдповiдний iндекс.
В якостi джерела iндексiв використовувалися данi Державного комiтету статистики та
Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства
України. Також бралися до уваги плани Пiдприємства щодо даних об'єктiв i враховувався їх
фiзичний стан.
Загальний результат переоцiнки:
- дооцiнка об’єктiв незавершеного капiтального будiвництва на суму 13 074 тис. грн., у тому числi
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дооцiнка за рахунок капiталу в дооцiнках 1 964 тис. грн;
- уцiнка об’єктiв незавершеного капiтального будiвництва на суму 9 990 тис. грн., у тому числi
уцiнка за рахунок капiталу в дооцiнках 5 тис. грн.
При оцiнцi невстановленого обладнання використовували iндексування з подальшим
коригуванням на фiзичний стан та умови зберiгання. В якостi джерела iндексiв використовувалися
iндекси Державного комiтету статистики для обладнання українського виробництва, для
закордонного обладнання - iндекси цiн виробникiв .
Загальний результат переоцiнки невстановленого обладнання:
- дооцiнка невстановленого обладнання на суму 243 тис. грн.
10 Iнвестицiї
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА»" здiйснює аналiтичний облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй
окремо по видам вкладень та по об'єктам iнвестування. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ПАТ
"ММК IМ.IЛЛIЧА»" представленi iнструментами капiталу у виглядi акцiй та корпоративних прав.
Станом на 31.12.2014 року сума довгострокових фiнансових iнвестицiй становить:
Найменування//Залишок на 31.12.2013 р.// Придбано/внески в статутний фонд// Залишок на
31.12.2014 р.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - за методом участi в капiталi//13 278//183//13 461
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї//324 435//-//324 435
Разом//337 713//183//337 896
Внески в статутний фонд ТОВ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
становлять 183,0 тис. грн.
11 Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Iнформацiю про довгострокову дебiторську заборгованiсть наведено нижче:
Найменування показника//31 грудня 2013 р.// 31 грудня 2014 р.
- Довгострокова дебiторська заборгованiсть за виданими безвiдсотковим позиками (придбання
авто, на побутовi потреби та придбання житла)//52 268//43 313
Ефект дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi//(43 336)//(39 216)
- Iнша довгострокова фiнансова заборгованiсть//-//12 764
- Довгострокова дебiторська заборгованiсть за цiннi папери//83 707//83 707
Нарахований резерв на довгострокову дебiторську заборгованiсть за цiннi папери//(83 707)//
(83 707)
Разом//8 932//16 861
Дохiд вiд амортизацiї дисконту визнано у складi звiту про фiнансовi результати за звiтний 2014 рiк
в сумi 4 120,0 тис. грн. (за 2013 рiк в сумi 220 242,0 тис. грн.).
12 Запаси
Найменування показника//31 грудня 2013 р.//31 грудня 2014 р.
Сировина i матерiали//877 405//1 128 728
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби//215//53
Паливо//127 469//373 135
Тара i тарнi матерiали//7 429//9 503
Будiвельнi матерiали//-//Запаснi частини//323 132//293 668
Матерiали сiльськогосподарського призначення//170//1 453
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети//137 965//137 443
Незавершене виробництво//778 002//571 708
Готова продукцiя//717 926//963 493
Товари//277//21
Разом балансова вартiсть//2 969 990//3 479 205
Резерв знецiнення запасiв на 31.12.2014 року склав 266 733,0 тис. грн. (на 31.12.2013 року склав
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297 052,0 тис. грн.)
Запасiв, переданих пiд заставу для гарантiї зобов’язань, на дату балансу немає.
13 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
(фiнансовi активи)
// //31 грудня 2013 р.//31 грудня 2014 р.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi//2 724 448//5 693 035
Мiнус резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi//(135 772)//
(30 525)
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi//2 588 676//
5 662 510
Дебiторська заборгованiсть за основнi засоби та нематерiальнi активи//7 212//7 744
Iнша дебiторська заборгованiсть//86 109//231 123
Мiнус резерв сумнiвних боргiв по iншiй дебiторської заборгованостi//(79 647)//(220 639)
Балансова вартiсть iншої дебiторської заборгованостi//13 674//18 228
Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi представлений нижче:
Всього дебiторська заборгованiсть: у т. ч. за строками непогашення:
- Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (31.12.2013p.): 2 724 448
- Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (31.12.2013p.): 93 321
- Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (31.12.2014 р.): 5 693 035
- Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (31.12.2014 р.): 238 867
до 12 мiсяцiв:
- Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (31.12.2013p.): 2 563 657
- Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (31.12.2013p.): 19 831
- Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (31.12.2014 р.): 5 549 881
- Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (31.12.2014 р.): 27 185
вiд 12 до 18 мiсяцiв:
- Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (31.12.2013p.): 17 388
- Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (31.12.2013p.): 2 899
- Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (31.12.2014 р.): 58 465
- Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (31.12.2014 р.): 10 262
понад 18 мiсяцiв:
- Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (31.12.2013p.): 143 403
- Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (31.12.2013p.): 70 591
- Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (31.12.2014 р.): 84 689
- Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (31.12.2014 р.): 201 420
Списано у 2013 роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi 16 422,0 тис. грн., у 2014 роцi
30 882,0 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовими активами.
// //31 грудня 2013 р.// 31 грудня 2014 р.
Аванси, виданi постачальникам//52 966//794 179
Мiнус резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi//(5 661)//(3 438)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом//908 437//1 182 939
Всього дебiторської заборгованостi//955 742//1 973 680
У сумi резерву сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
фiнансової дебiторської заборгованостi вiдбулися наступнi змiни:
// //2013 р.//2014 р.
Резерв сумнiвних боргiв на 1 сiчня//224 344//215 419
Нарахований резерв сумнiвних боргiв//40 877//215 552
Використано у звiтному роцi//(49 802)//(179 807)
Резерв сумнiвних боргiв на 31 грудня//215 419//251 164
Резерв сумнiвних боргiв нараховується за рахунок iнших операцiйних витрат. При погашеннi
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заборгованостi, за якою був нарахований резерв сумнiвних боргiв, сума резерву сторнується у
кореспонденцiї з тим же рахунком, за яким резерв був нарахований.
При визнаннi дебiторської заборгованостi безнадiйною, в бухгалтерському облiку вiдбувається
списання такої заборгованостi за рахунок резерву.
14 Грошовi кошти та їх еквiваленти
За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти та їх еквiваленти в ПАТ "ММК IМ.
IЛЛIЧА" представленi грошовими коштами в нацiональнiй та iноземнiй валютi в касi
пiдприємства та на розрахункових рахунках на суму 154 285,0 тис. грн., у тому числi:
- в нацiональнiй валютi 85 839,0 тис. грн.;
- в iноземнiй валютi 68 446,0 тис. грн.
Структура грошових коштiв наведена нижче:
Найменування//31 грудня 2013 р.//31 грудня 2014 р.
Каса//121//111
Поточний рахунок у банку//48 051//83 603
Iншi рахунки в банку//117 271//70 570
Грошовi кошти в дорозi//191 898//1
Разом//357 341//154 285
15 Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
Суми, визнанi в балансi, визначенi наступним чином:
Найменування//31 грудня 2013 р.//31 грудня 2014 р.
Зобов'язання по нефiнансованому плану зi встановленими виплатами на початок року//1 483 146//
1 769 650
Вартiсть зобов'язань в звiтi про фiнансовий результат//197 389//283 585
Переоцiнка зобов'язань//258 323//248 689
Пенсiї виплаченi//(169 208)//(181 649)
Зобов’язання в балансi на кiнець року//1 769 650//2 120 275
Змiни в сумi зобов'язань за планом зi встановленими виплатами протягом року були наступними:
Найменування//2013 р.//2014 р.
На 1 сiчня//1 483 146//1 769 650
Вартiсть поточних послуг//45 129//48 549
Вiдсотки на зобов'язання//190 449//235 036
Переоцiнка зобов'язань//258 323//248 689
Пенсiї виплаченi//(169 208)//(181 649)
Вартiсть послуг минулих перiодiв//(38 189)//На 31 грудня//1 769 650//2 120 275
Переоцiнка зобов'язань складається з таких елементiв: а) коригування на основi набутого досвiду
(вплив рiзниць мiж попереднiми актуарними припущеннями i тим, що фактично вiдбулося);
б) вплив змiн актуарних припущень.
Комбiнат визнає переоцiнку зобов'язань у складi iншого сукупного доходу.
У звiтi про фiнансовi результати визнанi такi суми:
Найменування//2013 р.//2014 р.
Вартiсть поточних послуг//45 129//48 549
Вiдсотки на зобов'язання//190 449//235 036
Визнана вартiсть послуг минулих перiодiв//(38 189)//Всього//197 389//283 585
Змiни в поточнiй вартостi зобов'язання, визнаного в балансi, були наступними:
Найменування//2013 р.//2014 р.
На 1 сiчня//1 483 146//1 769 650
Чиста витрата, визнана в звiтi про фiнансовi результати//455 712//532 274
Пенсiї виплаченi//(169 208)//(181 649)
На 31 грудня//1 769 650//2 120 275
193

Основнi застосованi актуарнi припущення приведенi нижче:
Найменування//2013 р.//2014 р.
Номiнальна ставка дисконту//14% рiчних//16,04% рiчних
Номiнальне збiльшення заробiтної плати//5% рiчних//15% рiчних
Плиннiсть персоналу//7% рiчних//5% рiчних
Iнфляцiя//5,2%//5,0%
Очiкується номiнальне збiльшення зарплати на 15% в 2015, на 13,9% в 2016, на 12,9% в 2017 i в
наступних роках, вiдповiдно.
16 Довгостроковi та поточнi зобов'язання i забезпечення
Найменування//31 грудня 2013 р./31 грудня 2014 р.
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення, у т.ч.://1 792 838//4 651 874
Вiдстроченi податковi зобов’язання//23 187//2 531 599
Iншi довгостроковi зобов’язання (займи в iноземнiй валютi)//1//Зобов’язання з пенсiйного забезпечення//1 769 650//2 120 275
Поточнi зобов’язання i забезпечення, у т.ч.://8 273 035//10 925 432
Кредиторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги//7 227 486//9 572 488
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби//64 528//97 600
Кредиторська заборгованiсть за нематерiальнi активи//112//481
Iнша кредиторська заборгованiсть//480 956//814 407
Всього поточної фiнансової кредиторської заборгованостi//7 773 082//10 484 976
Передоплати, отриманi вiд замовникiв//181 605//150 925
Розрахунки з оплати працi//61 696//61 348
Податки на заробiтну плату i внески до фондiв соцiального страхування//36 844//38 345
Забезпечення виплат вiдпусток//98 506//115 242
Забезпечення на виплату винагороди працiвникам//5 861//8 350
Iншi забезпечення//82 805//16 086
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками//710//710
Iншi податки до сплати//31 926//49 450
Всього поточної не фiнансової кредиторської заборгованостi//499 953//440 456
17 Власний капiтал
Власний капiтал включає наступнi види капiталу:
Найменування//31 грудня 2013 р.//31 грудня 2014 р.
Зареєстрований капiтал//3 092 815//3 092 815
Капiтал у дооцiнках//1 716 574//12 015 882
Додатковий капiтал//2 563 133//2 359 207
Резервний капiтал//7 879 956//7 879 956
Вилучений капiтал//(319)//Нерозподiлений прибуток/непокритi збитки//(7 893 667)//(6 764 175)
Всього власний капiтал//7 358 492//18 583 685
Зареєстрований капiтал. Статутний капiтал оцiнюється як сумарна вартiсть вкладiв засновникiв
(власникiв) Компанiї. Балансова вартiсть статутного капiталу станом на 31 грудня 2014 року
складає 3 092 815,0 тис. грн. (на 31 грудня 2013 року 3 092 815,0 тис. грн.). Дiюча редакцiя Статуту
Товариства затверджена Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА» (Протокол №19
вiд 04.04.2014 р.) та зареєстрована 18.04.2014 року №12741050080000679. Загальна кiлькiсть акцiй
що обертаються, становить 12371260750 штук номiнальною вартiстю 0,25 гривнi за акцiю, яка
формує статутний капiтал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. Всi змiни статутного
капiталу проводяться на пiдставi рiшення засновникiв (власникiв).
Станом на початок та кiнець грудня 2014 року власниками iстотної участi емiтента є:
(i) ПРАТ «IЛЛIЧ-СТАЛЬ» - ЄДРПОУ 24815801; Мiсцезнаходження: Донецька обл., м. Марiуполь,
вул. Семашка, 18; Розмiр Частки у статутному Капiталi складає 24,49461 %.
(ii) Приватна компанiя з обмеженною вiдповiдальнiстю «MЕТIНВЕСТ Б.В.» - реєстрацiйний
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номер 24321697; Мiсцезнаходження: Нiдерланди, м. Гаага, 2514 JM Александерштраат, 23; Розмiр
Частки у статутному Капiталi складає 74,71195 %.
Капiтал у дооцiнках. Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2014р. становить 12 015 882,0 тис. грн.
(станом на 31.12.2013р. капiтал у дооцiнках складав 1 716 574,0 тис. грн., збiльшення на
10 299 308,0 тис. грн.);
Додатковий капiтал. Додатковий капiтал станом на 31.12.2014р. складає 2 359 207,0 тис. грн.
(станом на 31.12.2013р. - 2 563 133,0 тис. грн., зменшення на 203 926,0 тис. грн.);
Резервний капiтал. Резервний капiтал станом на дату балансу становить 7 879 956,0 тис. грн.
Резервний капiтал створений вiдповiдно до чинного законодавства та установчих документiв за
рахунок нерозподiленого прибутку. (станом на 31.12.2013р. становить 7 879 956,0 тис. грн.,
вiдхилення 0 тис. грн.);
Непокритi збитки. Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки) формується в результатi
дiяльностi Товариства. Сума непокритого збитку станом на 31.12.2014р. становить (6 764 175,0)
тис. грн. (станом на 31.12.2013р. становить (7 893 667,0) тис. грн., зменшення збитку на
1 129 492,0 тис. грн.);
Вилучений капiтал. Станом на 31.12.2014р. сума вилученого капiталу становить 0 тис. грн.
(станом на 31.12.2013р. становить (319,0) тис. грн., вiдхилення 319,0 тис. грн.).
Всього власний капiтал: станом на 31.12.2014р. складає 18 583 685,0 тис. грн. (станом на
31.12.2013р. 7 358 492,0 тис. грн., збiльшення на 11 225 193,0 тис. грн.).
Протягом 2014 року розмiр власного капiталу збiльшився на 11 225 193,0 тис. грн. до показникiв
на початок звiтного року, у тому числi за рахунок показника нерозподiленого прибутку
збiльшення на 1 129 492,0 тис. грн., за рахунок капiталу у дооцiнках збiльшення на 10 299 308,0
тис. грн., за рахунок показника додаткового капiталу зменшення на 203 926,0 тис. грн., за рахунок
вилученого капiталу збiльшення на 319,0 тис. грн.
На показник непокритого збитку протягом 2014 року вплинули наступнi подiї:
- За рахунок прибутку (сiчня - грудня) 2014 року – 453 615,0 тис. грн., форма №2 «Звiт про
фiнансовi результати» (код рядка 2350).
- Амортизацiя резерву доооцiнки вiднесенi на нерозподiлений прибуток в сумi 652 839,0 тис. грн.
- При вибуттi переоцiненого об'єкта залишкова вартiсть основних засобiв списана на
нерозподiлений прибуток в сумi 21 132,0 тис. грн.
- У травнi 2014 року Компанiя уклала договiр купiвлi-продажу з ПРАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ" на
продаж ранiше викуплених у акцiонерiв акцiй в кiлькостi 1 276 000 штук на суму 196,0 тис. грн.
Номiнальна вартiсть акцiй становить 0,25 грн. за 1 шт.
Ринкова вартiсть продажу акцiй становить 0,1537 грн. за 1 шт.
Збиток вiд продажу акцiй в сумi 123,0 тис. грн. вiдображений у складi нерозподiленого прибутку.
- Списання iндексацiї житлового фонду у зв'язку з передачею об'єкту (гуртожиток) у комунальну
власнiсть вiднесено на нерозподiлений прибуток в сумi 2 029,0 тис. грн.
На показник капiталу у дооцiнках протягом 2014 року вплинули наступнi подiї:
-У липнi 2014р. була проведена переоцiнка основних засобiв. Сума дооцiнки збiльшила капiтал у
дооцiнках в сумi 14 023 920,0 тис. грн., та зменшила на суму вiдстроченого податку на прибуток,
пов’язаного з дооцiнкою в сумi 2 527 787,0 тис. грн.
- Нарахована сума резерву на знецiнення по ранiше дооцiненим об'єктам основних засобiв
зменшила резерв переоцiнки в iнших сукупних доходах на суму 635 152,0 тис. грн., та збiльшила
суму вiдстроченого податку на прибуток, пов’язаного з нарахуванням резерву, в сумi 114 327,0
тис. грн.
- Сума амортизацiї резерву дооцiнки та залишкова вартiсть лiквiдованих основних засобiв
вiднесена на нерозподiлений прибуток та зменшила капiтал у дооцiнках в сумi 673 971,0 тис. грн.
-У груднi 2014 року по структурному пiдроздiлу «ХIМIКО-МЕТАЛУРГIЙНА ФАБРИКА»
списання iндексацiї житлового фонду у зв’язку з передачею об'єкту (гуртожитку) у комунальну
власнiсть зменшила капiтал у дооцiнках в сумi 2029,0 тис. грн.
На показник додаткового капiталу протягом 2014 року вплинули наступнi подiї:
-В 2014 роцi сума додаткового капiталу зменшена на суму переоцiнки зобов’язань з пенсiйного
забезпечення у розмiрi 248 689,0 тис. грн., та збiльшена на суму вiдстроченого податку на
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прибуток по переоцiнцi зобов’язань в сумi 44 764,0 тис. грн.
На показник вилученого капiталу протягом 2014 року вплинули наступнi подiї:
-У травнi 2014 року здiйснено продаж ранiше викуплених у акцiонерiв акцiй в кiлькостi 1 276 000
штук , номiнальна вартiсть акцiй 319,0 тис. грн.
18 Географiя продажiв i основнi покупцi
Далi представлена iнформацiя про продажi за видами продукцiї без ПДВ:
Перiод//Агломерат//Прокат//Сляби//Чавун//Iнше//Всього
2013 рiк//3 157 185//16 502 980//1 171 743//2 354 456//725 717//23 912 081
2014 рiк//3 933 856//17 552 682//1 694 915//4 467 644//784 842//28 433 939
Далi представлена iнформацiя про географiю продажiв Компанiї без ПДВ:
Найменування//31 грудня 2013р.//31 грудня 2014р.
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї в межах митної територiї України//8 021 965//8 820 256
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї за межi митної територiї України//15 808 078//19 517 606
Дохiд вiд реалiзацiї послуг//82 038//96 077
Разом//23 912 081//28 433 939
Реалiзацiя готової продукцiї в 2014 роцi збiльшилась в порiвняннi з рiвнем 2013 року у зв’язку зi
змiнами курсу валют.
Найбiльш активнi країни-iмпортери продукцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у 2014 роцi: Туреччина
(питома вага в загальному обсязi експорту продукцiї комбiнату – 4%), США (15%), Росiйська
Федерацiя (7%), Iталiя (8%), Сiнгапур (5%).
19 Витрати за елементами
Найменування//2013 рiк//2014 рiк
Матерiальнi витрати//22 103 893//23 566 591
Витрати на оплату працi//1 774 243//1 804 422
Вiдрахування на соцiальнi заходи//674 209//716 318
Амортизацiя//1 527 071//1 740 143
Iншi витрати//1 244 290//1 584 867
Змiни в залишках готової продукцiї, незавершеному виробництвi, напiвфабрикатiв та внутрiшнiй
оборот//(1 069 196)//(1 072 835)
Переоцiнка основних засобiв//451 070//(125 152)
Змiни ГП, НЗП, ПФ, ТМЦ – резерви//107 822//(40 379)
Уцiнка ТМЦ//-//115 668
Всього операцiйних витрат://26 813 402//28 289 643
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї//25 474 971//26 703 596
Витрати на реалiзацiю//906 634//1 180 768
Адмiнiстративнi витрати//431 797//405 279
Всього операцiйних витрат: 26 813 402//28 289 643
20 Iншi доходи i витрати
Найменування//2013 рiк Доходи//2013 рiк Витрати//2014 рiк Доходи//2014 рiк Витрати
Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв//24 567//17 525//37 096//40 431
Операцiйна курсова рiзниця//12 700//17 798//2 224 523//997 488
Реалiзацiя iнших оборотних активiв//413 634//396 918//347 576//330 314
Штрафи, пенi, неустойки//10 729//19 999//10 359//7 580
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення//20 921//86 779//
15 670//73 473
Iншi операцiйнi доходи i витрати//513 946//587 048//432 925//766 787
Доходи i витрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства//5//1 586//-//10 619
Iншi фiнансовi доходи i витрати
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Дивiденди//-//-//-//Проценти//9 535//-//11 559//Iншi фiнансовi доходи i витрати//220 245//190 456//4 873//235 036
Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй//111 057//105 044//2 731//2 106
Результат оцiнки корисностi//-//43 995//-//139 008
Безоплатно одержанi активи//-//Х//-//Х
Списання необоротних активiв//Х//10 452//Х//12 468
Iншi доходи i витрати//75 611//9 463//44 503//67 471
21 Податок на прибуток
Компанiя веде облiк податкових наслiдкiв господарських операцiй та iнших подiй згiдно основних
принципiв облiку, якi впливають на визначення доходiв, витрат i прибутку звiтного перiоду.
До складу витрат, якi впливають на фiнансовий результат вiдносяться витрати по податку на
прибуток.
Найменування//2013 рiк//2014 рiк
Поточний податок//(125)//Вiдстрочений податок//45 648//(139 715)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток//45 523//(139 715)
22 Прибуток на акцiю
Прибуток на одну акцiю розраховується шляхом дiлення збитку за рiк на середньозважену
кiлькiсть акцiй в обiгу протягом року.
Найменування//2013 рiк//2014 рiк
Збиток/прибуток за рiк//(2 929 911)//453 615
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй//12371260750//12371260750
Збиток/прибуток на акцiю (у українських копiйках)//(0,23683)//0,03667
23 Iнформацiя про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв представляє потоки коштiв та їх еквiвалентiв за перiод,
класифiкуючи їх по операцiйнiй, iнвестицiйнiй i фiнансовiй дiяльностi.
Потоки коштiв вiд операцiйної дiяльностi переважно пов'язанi з дiяльнiстю пiдприємства, що
приносить дохiд. Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi представляється прямим методом, що
дозволяє розкрити iнформацiю про основнi види валових грошових надходжень, забезпечує
iнформацiю, корисну для оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Потоки коштiв, що виникають у результатi операцiй в iноземнiй валютi, вiдображено у
функцiональнiй валютi з використанням поточного курсу на дату виникнення даного руху
грошових коштiв.
Надходження коштiв вiд операцiйної дiяльностi становлять 32 843 095 тис. грн., витрати вiд
операцiйної дiяльностi 33 112 773 тис. грн.; чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (269 678)
тис. грн.
Рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi показує, якi витрати були зробленi з метою
придбання ресурсiв, призначених для генерування майбутнiх доходiв i потокiв грошових коштiв.
Надходження коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi становлять 4 584 тис. грн.; витрати вiд
iнвестицiйної дiяльностi 341 855 тис. грн.; чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi –
(337 271) тис. грн.
Надходження коштiв вiд фiнансової дiяльностi становлять 654 901 тис. грн., витрати
422 953 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить 231 948 тис. грн. Чистий
рух грошових коштiв за звiтний перiод дорiвнює (375 001) тис. грн.
Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду становить 154 285 тис. грн., що вiдповiдає сумi рядка
1165 форми 1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)".
Розшифровка окремих рядкiв форми № 3 на 31.12.2014 року наведена нижче:
Найменування: Iншi надходження
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Код рядка: 3095
Надходження: 486 073, у т.ч. 234 907 (прибуток вiд продажу валюти), 251 166 (iншi несуттєвi
надходження);
Найменування: Витрачання на оплату
Зобов'язань з податкiв i зборiв
Код рядка: 3115
Витрати: (970 369), (суми iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), сплачених до бюджету),
у т.ч.: (274 190) - податку на доходи фiзичних осiб;
(68 068) - екологiчного податку; (27 653) - плати за землю; (14 684) - орендної плати за землю;
(43 056) - збору за спецiальне використання води;
(9 490) - плати за користування надрами; (515 725) - мито; (10 110) - вiйськовий збiр;
(7 393) - iншi несуттєвi податки та збори.
Найменування: Iншi витрачання
Код рядка: 3190
Витрати: (608 306), у т.ч.: (16 942) - витрачання коштiв для проведення соцiальних заходiв;
(60 826) - вiдрахування профспiлцi; (111 673) - сплаченi алiменти та iншi утримання iз заробiтної
плати для подальшого перерахування; (418 865) - iншi несуттєвi витрати.
Найменування: Надходження вiд реалiзацiї
Фiнансових iнвестицiй
Код рядка: 3200
Надходження: 2 625, у т.ч. 2 625 - оплата за акцiї та корпоративнi права.
Найменування: Отримання позик
Код рядка: 3305
Надходження: 651 722, у т.ч. 651 722 - суми отриманої поворотної фiнансової допомоги.
Пiдприємство не має обмежень на використання грошових коштiв, якi враховуються на кiнець
року.
24 Валютнi змiни
Протягом 2014 року у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдображено наступнi курсовi рiзницi за
активами та зобов'язаннями:
(i) Курсовi рiзницi, що виникли у результатi перерахунку дебiторської заборгованостi за
реалiзовану продукцiю, послуги на останню звiтну дату. У результатi змiн валютного курсу
комбiнат отримав прибуток у сумi 569 972,9 тис. грн.
(ii) Курсовi рiзницi, що виникли у результатi погашення дебiторської заборгованостi за
реалiзовану продукцiю, послуги. У результатi змiн валютного курсу комбiнат отримав прибуток в
сумi 406 241,9 тис. грн.
(iii) Курсовi рiзницi, що виникли у результатi погашення кредиторської заборгованостi за отриманi
ТМЦ. У результатi змiн валютного курсу комбiнат отримав збиток в сумi 385 364,9 тис. грн.
(iiii) Курсовi рiзницi, що виникли у результатi погашення кредиторської заборгованостi за
реалiзовану продукцiю (повернення авансiв отриманих, за договорами комiсiї). У результатi змiн
валютного курсу комбiнат отримав збиток в сумi 1 274,7 тис. грн.
(v) Курсовi рiзницi, що виникли у результатi конвертацiї валюти (перерахунок валюти платежу у
валюту за контрактом). У результатi змiн валютного курсу комбiнат отримав збиток у сумi
1 238,0 тис. грн.
(vi) Курсовi рiзницi, що виникли у результатi перерахунку залишку грошових коштiв на валютних
рахунках. У результатi змiн валютного курсу комбiнат отримав прибуток в сумi 639 430,9 тис. грн.
vii) Курсовi рiзницi, що виникли у результатi погашення дебiторської заборгованостi за
акредитивами. У результатi змiн валютного курсу комбiнат отримав прибуток в сумi 831,9 тис.грн.
Фiнансовий директор Г.М.Демидов
Головний бухгалтер I.В.Шиян
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