
 

1 

 

 



 

2 

 

Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

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 посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. 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 емітента 
 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

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

3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

10. Інформація про заміну управителя 
 

11. Інформація про керуючого іпотекою 
 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

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

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 

активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 
 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

18. 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) 
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19. Примітки: 

Обрання корпоративного секретаря не передбачено Статутом Товариства, тому iнформацiя щодо 

посади корпоративного секретаря вiдсутня.  

Усi акцiї Товариства є простими iменними. Простi акцiї Товариства не пiдлягають конвертацiї у 

привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери Товариства. Привiлейованих акцiй ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА» не має. 

Акцiї додаткового випуску, якi станом на кiнець звiтного перiоду перебувають у процесi 

розмiщення, не iснують. Рiшення провести додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА» не приймало. Рiшення про анулювання, консолiдацiю або дроблення акцiй 

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

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 конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня; 

- iнформацiя про замiну управителя вiдсутня; 

- iнформацiя про керуючого iпотекою вiдсутня; 

- iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв вiдсутня; 

- iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим 

iпотечним боргом вiдсутня; 

- iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi 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 про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у 

складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, вiдсутня; 

- iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня; 

- iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, 

вiдсутня; 

- iнформацiя стосовно звiту 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. 

У роздiлi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" 

розкривається iнформацiя за 3-й квартал 2015 р.; у графi «Обсяг виробництва у грошовiй формi» 

зазначається собiвартiсть валової продукцiї з урахуванням внутрiшнього обороту. 

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 належать 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) 
23126 

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 

4) найменування банку (філії, відділення банку), 

який обслуговує емітента за поточним рахунком 

в іноземній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 

5) МФО банку 334851 
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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 

Лiцензiя на надання послуг з 

перевезення пасажирiв i 

небезпечних вантажiв 

автомобiльним транспортом 

АД №064684 25.07.2012 

МIНIСТЕРСТВО 

ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ 

УКРАЇНИ 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї необмежений. 

Лiцензiя на медичну практику АД №064453 04.10.2012 
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї необмежений. 

Господарська дiяльнiсть, 

пов’язана iз створенням об’єктiв 

архiтектури 

АВ №515995 30.07.2010 

МIНIСТЕРСТВО 

РЕГIОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ТА 

БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ, 

ДЕРЖАВНА 

АРХIТЕКТУРНО-

БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ 

07.07.2015 

Опис Iнформацiя щодо продовження термiну дiї або отримання нової лiцензiї вiдсутня. 

Заготiвля, переробка, 

металургiйна переробка 

металобрухту чорних металiв 

АГ №578663 07.06.2011 

МIНIСТЕРСТВО 

ПРОМИСЛОВОЇ 

ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї необмежений. 

Лiцензiя на право провадження 

дiяльностi з використання 

джерел iонiзуючого 

випромiнювання 

ОВ №050500 14.08.2013 

ПIВДЕННО-СХIДНА 

ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ З 

ЯДЕРНОЇ ТА 

РАДIАЦIЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВНОЇ IНСПЕКЦIЇ 

ЯДЕРН.РЕГ.УКРАЇНИ 

14.08.2018 

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

лiцензiї або оформлення нової лiцензiї. 

Виробництво електричної 

енергiї 
АГ №500381 25.05.2011 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

УКРАЇНИ (НКРЕ) 

11.05.2016 

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

лiцензiї або оформлення нової лiцензiї. 

Транспортування теплової 

енергiї магiстральними та 

мiсцевими (розподiльчими) 

тепловими мережами 

АГ №578287 26.08.2011 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

УКРАЇНИ (НКРЕ) 

27.07.2016 

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

лiцензiї або оформлення нової лiцензiї. 

Виробництво теплової енергiї 

(крiм дiяльностi з виробництва 

теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанцiях, атомних 

АГ №578278 26.08.2011 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

УКРАЇНИ (НКРЕ) 

27.07.2016 
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електростанцiях i 

когенерацiйних установках та 

установках з використанням 

нетрадицiйних або 

поновлюваних джерел енергiї) 

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

лiцензiї або оформлення нової лiцензiї. 

Постачання природного газу за 

нерегульованим тарифом 
АВ №527296 14.10.2010 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

УКРАЇНИ (НКРЕ) 

07.10.2015 

Опис Iнформацiя щодо продовження термiну дiї або отримання нової лiцензiї вiдсутня. 

Виробництво теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях, 

когенерацiйних установках та 

установках з використанням 

нетрадицiйних або 

поновлюваних джерел енергiї 

АД №036405 11.07.2012 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, 

ЩО ЗДIЙСНЮЄ 

ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI 

ЕНЕРГЕТИКИ (НКРЕ) 

14.06.2017 

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

лiцензiї або оформлення нової лiцензiї. 

Постачання теплової енергiї АГ №578280 26.08.2011 

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

УКРАЇНИ (НКРЕ) 

27.07.2016 

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

лiцензiї або оформлення нової лiцензiї. 

Централiзоване водопостачання 

та водовiдведення 
АВ №429204 10.12.2010 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ 

09.12.2015 

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

лiцензiї або оформлення нової лiцензiї. 

Заготiвля, переробка, 

металургiйна переробка 

металобрухту кольорових 

металiв 

АВ №580923 22.05.2011 

МIНIСТЕРСТВО 

ПРОМИСЛОВОЇ 

ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї необмежений. 

Надання послуг i виконання 

робiт протипожежного 

призначення 

АГ №595784 10.02.2012 

ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ 

ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї необмежений. 

Лiцензiя на придбання, 

зберiгання, перевезення, 

реалiзацiю, використання 

прекурсорiв "Перелiку 

наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

АЕ №293162 28.08.2014 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ 

ЗА НАРКОТИКАМИ 

21.08.2019 

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

лiцензiї або оформлення нової лiцензiї. 

Надання освiтнiх послуг 

навчальними закладами, 

пов’язаних з одержанням 

професiйної освiти на рiвнi 

квалiфiкацiйних вимог до 

АЕ №527387 03.10.2014 
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I 

НАУКИ УКРАЇНИ 
08.07.2017 
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професiйно-технiчного 

навчання, пiдвищення 

квалiфiкацiї 

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

лiцензiї або оформлення нової лiцензiї. 

Дозвiл на експлуатацiю 

радiоелектронних засобiв 

радiорелейного зв’язку 

№№РРЛ-14-0050167-

168 
29.02.2012 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ 

08.12.2016 

Опис 

Дозволи з №РРЛ-14-0050167 по №РРЛ-14-0050168: ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" 

припускає можливiсть продовження термiну дiї виданих дозволiв або оформлення 

нових дозволiв. 

Дозвiл на експлуатацiю 

радiоелектронного засобу 

аналогового УКХ 

радiоелектронного зв'язку 

сухопутної рухомої служби 

БС 150-14-0084473-81 16.11.2012 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ 

13.09.2017 

Опис 

9 дозволiв з №БС 150-14-0084473 по №БС 150-14-0084481: ПАТ "ММК IМ. 

IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження термiну дiї виданих дозволiв або 

оформлення нових дозволiв. 

Дозвiл на експлуатацiю 

радiоелектронного засобу 

аналогового УКХ 

радiоелектронного зв'язку 

сухопутної рухомої служби 

№БС 150-14-0084492 05.03.2013 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ 

13.09.2017 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на експлуатацiю 

радiоелектронного засобу 

аналогового УКХ 

радiоелектронного зв'язку 

сухопутної рухомої служби 

№БС 150-14-0084494 05.03.2013 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ 

13.09.2017 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на експлуатацiю 

радiоелектронного засобу 

аналогового УКХ 

радiоелектронного зв'язку 

сухопутної рухомої служби 

№БС 150-14-0084499 05.03.2013 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ 

13.09.2017 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на експлуатацiю 

радiоелектронного засобу 

аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку 

№№14-01-072199-408 23.04.2013 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ 

13.09.2017 

Опис 

210 дозволiв з №14-01-072199 по №14-01-072408: ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" 

припускає можливiсть продовження термiну дiї виданих дозволiв або оформлення 

нових дозволiв. 

Дозвiл на експлуатацiю 

радiоелектронного засобу 

аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку 

№№14-01-073303-345 03.07.2013 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ 

13.09.2017 

Опис 

43 дозволи з №14-01-073303 по №14-01-073345: ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" 

припускає можливiсть продовження термiну дiї виданих дозволiв або оформлення 

нових дозволiв. 
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Дозвiл на експлуатацiю машин, 

механiзмiв 
№0857.13.14 28.03.2013 

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД 

УКРАЇНИ 
28.03.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки 
№1016.13.14 11.04.2013 

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД 

УКРАЇНИ 
11.04.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на продовження 

експлуатацiї обладнання 

пiдвищеної небезпеки 

1770.10.14-27.10.0 06.12.2010 

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ 

ПО ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ. 

06.12.2015 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки 
№2518.13.14 03.09.2013 

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ 

ПО ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ. 

02.09.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки  

№2519.13.14 03.09.2013 

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ 

ПО ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ. 

02.09.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на виконання 

випробування 

електроустаткування 

електростанцiй та мереж, 

технологiчного 

електрообладнання напругою 

понад 1000В (до 110 кВ) 

№1018.13.30 01.10.2013 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

30.09.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на виконання робiт 

пiдвищеної небезпеки 
№159.11.30 07.12.2011 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

07.12.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки 
№1547.11.14-27.10.0 31.08.2011 

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ 

ПО ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ. 

31.08.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки: водолазнi 

роботи 

№1120.13.14 24.04.2013 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

24.04.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 
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Дозвiл на експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки  

№2454.13.14 23.08.2013 
ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД 

УКРАЇНИ 
22.08.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки  
№1908.11.14.27.10.0  02.11.2011 

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД 

УКРАЇНИ  
02.11.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на продовження 

виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки  

№0624.10.14-27.10.0  13.05.2010 
ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД 

УКРАЇНИ  
13.05.2015 

Опис 
Iнформацiя щодо продовження термiну дiї виданого дозволу або отримання нового 

дозволу вiдсутня. 

Дозвiл на виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки  
№2520.13.14  03.09.2013 

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД 

УКРАЇНИ  
02.09.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки  

№2553.13.14  05.09.2013 
ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД 

УКРАЇНИ  
04.09.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на виконання 

випробування 

електроустаткування 

електростанцiй та мереж  

№1019.13.30  01.10.2013 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ  

30.09.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на виконання 

будiвельних робiт ЖДЦ ст. 

Сортирувальна. Реконструкцiя 

складу ПММ  

№ДЦ 11512180292  03.10.2012 

IНСПЕКЦIЯ 

ДЕРЖАВНОГО 

АРХIТЕКТУРНО-

БУДIВЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ У 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу - до кiнця будiвництва. 

Дозвiл на початок роботи з 

експлуатацiї дiлянки по 

переробцi згару цинкового  

№535/01.02.14.12230  20.08.2002 

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОН-

ПРАЦI УКРАЇНИ ПО 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ. 

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу необмежений. 

Дозвiл на початок роботи з 

виробництва продуктiв 

роздiлення повiтря, ремонту та 

налаштування криогенного 

обладнання  

730.03.14.51.55.0  18.09.2003 

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОН-

ПРАЦI УКРАЇНИ ПО 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ. 

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу необмежений. 

Дозвiл на початок роботи з 

експлуатацiї дiлянки з 

виробництва електродiв для 

ручного дугового зварювання  

№535/01.02.14.14130  20.08.2002 

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОН-

ПРАЦI УКРАЇНИ ПО 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ. 

Необмежена 
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Опис Строк дiї дозволу необмежений. 

Дозвiл на початок роботи з 

експлуатацiї дiлянки з 

виробництва зливкiв з 

алюмiнiєвих сплавiв  

№535/01.02.14.12610  20.08.2002 

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОН-

ПРАЦI УКРАЇНИ ПО 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ. 

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу необмежений. 

Дозвiл на експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки  

№1374.13.14  21.05.2013 
ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯД 

УКРАЇНИ  
21.05.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами  

№1211037000-228  23.08.2011 

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ  

23.08.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами  

№1211037000-229  23.08.2011 

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ 

23.08.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами  
№4359  07.09.2007 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

ГЕОЛОГIЇ ТА НАДР 

УКРАЇНИ  

07.09.2017 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

видобування технiчних 

пiдземних вод, родовище 

«Сартанськi колодязi»  

№5003  26.08.2009 

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ  

26.08.2029 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на виконання робiт 

пiдвищеної небезпеки  
№3289.11.30-27.10.0  05.09.2011 

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ 

УКРАЇНИ З 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 

ОХОРОНИ ПРАЦI ТА 

ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ  

05.09.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на право функцiонування 

постiйного розхiдного пункту 

тимчасового зберiгання 

вибухових матерiалiв  

№008771  21.01.2013 
УГБ ГУМВС УКРАЇНИ В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  
20.12.2015 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами  

№14123366008  17.04.2012 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

17.04.2017 
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СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами 

ЦТНП-2  

№1412300000-34  20.12.2012 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

20.12.2017 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами с/п 

«Чайка»  

№1412337200-34  07.02.2011 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

07.02.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами «Яхт-

клуб»  

№1412337200-44  23.08.2012 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

23.08.2017 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами 

комплекс «Александрiя»  

№1423681101-37  20.12.2012 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

20.12.2015 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами ДОЦ 

«Райдужний»  

№1423955502-42  26.01.2011 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

26.01.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами ДОЦ 

«Сонячний»  

№1423955100-34  18.08.2010 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

18.08.2015 

Опис 
Iнформацiя щодо продовження термiну дiї виданого дозволу або отримання нового 

дозволу вiдсутня. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами гот. 

№1412336600-47  07.02.2011 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

07.02.2016 
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«Дружба», п/б «Нептун»  ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" не визначилось щодо необхiдностi продовження термiну 

дiї виданого дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами ЦРБ  

№1412336300-64  20.12.2012 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

20.12.2017 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами панс. 

«Металург»  

№1423955502-44  06.03.2012 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

06.03.2017 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами панс. 

«Азов'є»  

№1423984401-41  26.01.2011 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

26.01.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами МСЧ  

№1412336600-45  06.11.2012 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

06.11.2017 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами 

АГНКС-90  

№1412336600-52  16.06.2011 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

16.06.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами ДК 

Металургiв  

№1412336600-48  07.02.2011 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

07.02.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 
№1412336600-53  16.06.2011 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 
16.06.2016 
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стацiонарними джерелами АБЗ-1  НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами АБЗ-2  

№1412336900-38  16.06.2011 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

16.06.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами ДОЦ 

«Алиє паруса»  

№1423688801-13  03.09.2013 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГIЇ 

ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСIВ  

03.09.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами  

№1412336600-044а  30.01.2013 

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ 

ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСIВ УКРАЇНИ  

30.07.2015 

Опис 
Iнформацiя щодо продовження термiну дiї виданого дозволу або отримання нового 

дозволу вiдсутня. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами ПАТ 

"ММК IМ. IЛЛIЧА"  

№1412336600-44  30.07.2010 

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ 

ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСIВ УКРАЇНИ  

30.07.2015 

Опис 
Iнформацiя щодо продовження термiну дiї виданого дозволу або отримання нового 

дозволу вiдсутня. 

Дозвiл на спецiальне 

водокористування  
№УКР-ДОН 5589  16.05.2013 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

01.05.2016 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на зберiгання хром (VI) 

оксид  
№703/13  23.07.2013 

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ 

ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСIВ УКРАЇНИ  

06.12.2015 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на спецiальне 

водокористування  
№УКР-ДОН 5189  11.04.2012 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

01.05.2015 

Опис 
Iнформацiя щодо продовження термiну дiї виданого дозволу або отримання нового 

дозволу вiдсутня. 
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Дозвiл на спецiальне 

водокористування  
№УКР-ДОН 5220  22.05.2012 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В 

ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

01.06.2015 

Опис 
Iнформацiя щодо продовження термiну дiї виданого дозволу або отримання нового 

дозволу вiдсутня. 

Дозвiл на експлуатацiю 

радiоелектронного засобу 

аналогового УКХ 

радiотелефонного зв'язку  

14-09-026592-026802 18.10.2010 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ  

18.10.2015 

Опис 

Дозволи з №14-09-026592 по №14-09-026802: ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає 

можливiсть продовження термiну дiї виданих дозволiв або оформлення нових 

дозволiв. 

Дозвiл на експлуатацiю 

радiоелектронного засобу 

аналогового УКХ 

радiоелектронного зв'язку  

БС30-14-0135616-5619 14.01.2014 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ  

05.12.2018 

Опис 

Дозволи з №БС30-14-0135616 по №БС30-14-0135619: ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" 

припускає можливiсть продовження термiну дiї виданих дозволiв або оформлення 

нових дозволiв. 

Дозвiл на виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки  
№0744.14.14  24.03.2014 

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ 

У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

23.03.2019 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на експлуатацiю машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки  

№0745.14.14  24.03.2014 

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ 

У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

23.03.2019 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки  
№1365.13.30  26.12.2013 

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ 

У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

25.12.2018 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами  

№1211000000-103  27.02.2014 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГIЇ 

ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСIВ 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМIНIСТРАЦIЇ  

27.02.2019 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на виконання роботи iз 

збагачення корисних копалин  
№1554.14.14  01.07.2014 

ТЕРИТОРIАЛЬНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ДЕРЖГIРПРОМНАГЛЯДУ 

У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛ.  

30.06.2019 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 
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Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами  

№1412336600-44  03.04.2014 

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ 

ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСIВ УКРАЇНИ  

03.04.2019 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл виконувати випробування 

машин,механiзмiв,устаткування 

пiдвищеної небезпеки  

№869.14.30  26.08.2014 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ  

25.08.2019 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами  
№3950  07.07.2006 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

ГЕОЛОГIЇ ТА НАДР 

УКРАЇНИ  

07.07.2019 

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

продовження термiну дiї виданого дозволу або оформлення нового дозволу. 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами  
№4673  28.12.2007 

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ  

28.12.2027 

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

дозволу або оформлення нового дозволу. 

Дозвiл на експлуатацiю 

радiоелектронних засобiв 

радiорелейного зв’язку  

РРЛ-14-0002375-2394 29.02.2012 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ  

08.12.2016 

Опис 

Дозволи з №РРЛ-14-0002375 по №РРЛ-14-0002394: ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" 

припускає можливiсть продовження термiну дiї виданих дозволiв або оформлення 

нових дозволiв. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами ПАТ 

"ММК IМ. IЛЛIЧА"  

№1412336600-44  03.04.2014 

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ 

ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСIВ УКРАЇНИ  

03.04.2019 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами  

№1421555900-63  19.12.2014 

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ 

ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСIВ УКРАЇНИ  

19.12.2021 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на продовження 

експлуатацiї об’єкта 
№3438.10.30-13.10.0  11.10.2010 

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ 

УКРАЇНИ З 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, 

ОХОРОНИ ПРАЦI ТА 

ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ  

03.02.2015 

Опис 
Iнформацiя щодо продовження термiну дiї виданого дозволу або отримання нового 

дозволу вiдсутня. 

Дозвiл на виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки: бурiння; 

вiдкритi гiрничi роботи; 

маркшейдерськi роботи 

№0237.15.14  11.03.2015 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ  

11.03.2020 

Опис 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 
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Дозвiл на експлуатування 

машин, механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної 

небезпеки:устаткування для 

видобутку та транспортування 

корисн.копалин вiдкритим 

способом;конвеєрнi стрiчки для 

гiрничорудн.промисловостi; 

устаткування для дробл.та 

збагач.корисн.копалин  

№0236.15.14  13.03.2015 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ  

13.03.2020 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на експлуатування 

машин, механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної 

небезпеки:електр.устаткування 

електр.станцiй та мереж, 

технолог.електрообладн. 

напругою понад 

1000В;вантажопiдiйм.крани; 

технолог.трансп.засоби, що 

пiдляг.реєстрацiї у 

Держгiрпромнаглядi  

№0303.15.14 13.03.2015 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

13.03.2020 

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

дозволу або отримання нового дозволу. 

Дозвiл на експлуатацiю РЕЗ 
№АР-14-0073(839-

936) 
09.12.2014 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ 

05.12.2018 

Опис 

Дозволи з №АР-14-0073839 по №АР-14-0073936: ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" 

припускає можливiсть продовження термiну дiї виданих дозволiв або оформлення 

нових дозволiв. 
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IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-

ПРОМСЕРВIС» 

2. Організаційно-

правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 39641616 

4. Місцезнаходження 69067, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вулиця Радiаторна, будинок 40 

5. Опис 

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

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС» (надалi - ТОВ 

«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 та майно у сумi 33 412 500,00 гривень, що 

складає 99,0 % статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС», 

номiнальна вартiсть частки - 33 412 500,00 гривень (тридцять три мiльйони 

чотириста дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок). 

«24» червня 2015 року на Загальних зборах учасникiв ТОВ «МЕТIНВЕСТ-

ПРОМСЕРВIС» (Протокол №4 вiд 24.06.2015 року) прийняте рiшення щодо 

збiльшення статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС» на  

61 350 000,00 гривень (шiстдесят один мiльйон триста п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок) за рахунок додаткового майбутнього внеску учасника - 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА». Статутний капiтал пiсля збiльшення його 

розмiру складає 95 100 000,00 гривень, частка ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у 

статутному капiталi ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС» складає 

99,645110411% статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ- ПРОМСЕРВIС», 

номiнальна вартiсть частки – 94 762 500,00 (дев’яносто чотири мiльйони 

сiмсот шiстдесят двi тисячi п’ятсот гривень 00 копiйок). Внески учасникiв 

ТОВ «МЕТIНВЕСТ- ПРОМСЕРВIС» можуть бути сформованi грошовими 

коштами та/або майном. 

Учасники ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС» безпосередньо або в особi 

своїх повноважених представникiв мають право у порядку, встановленому 

чинним законодавством України та Статутом ТОВ «МЕТIНВЕСТ-

ПРОМСЕРВIС»: 

- брати участь в управлiннi справами ТОВ «МЕТIНВЕСТ- ПРОМСЕРВIС»; 

- брати участь у розподiлi прибутку ТОВ «МЕТIНВЕСТ- ПРОМСЕРВIС» та 

одержувати його частку (дивiденди); 

- вийти з ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС»; 

- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть ТОВ «МЕТIНВЕСТ- 

ПРОМСЕРВIС». На вимогу учасника ТОВ «МЕТIНВЕСТ- ПРОМСЕРВIС» 

зобов’язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти ТОВ 

«МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС» про його дiяльнiсть, протоколи Загальних 

зборiв; 

- здiйснювати вiдчуження своєї частки (її частини) у статутному капiталi 

учасникам ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС» або третiм особам. 

Учасники можуть мати також iншi права, передбаченi законодавством та 

Статутом ТОВ «МЕТIНВЕСТ- ПРОМСЕРВIС».  
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1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-

МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» 

2. Організаційно-

правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 38673998 

4. Місцезнаходження 87535, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Карпова, будинок 80 

5. Опис 

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

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» (надалi - ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ»), 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. Частка ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у статутному капiталi ТОВ 

«МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» склала 60,00 % статутного капiталу ТОВ 

«МЕТIНВЕСТ-МРМЗ», номiнальна вартiсть частки - 

284 400 000,00 гривень (двiстi вiсiмдесят чотири мiльйони чотириста тисяч 

гривень 00 копiйок).  

«05» березня 2015 року на Загальних зборах учасникiв ТОВ «МЕТIНВЕСТ-

МРМЗ» (Протокол №5 вiд 05.03.2015 року) прийняте рiшення щодо 

збiльшення статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» за рахунок 

додаткового майнового внеску учасника - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», а саме: 

нежитлового примiщення, що знаходиться за адресою: 87535, м. Марiуполь, 

проспект Карпова, будинок 80, та обладнання котельної. Загальна вартiсть 

внеску 2 551 436,00 грн. Статутний капiтал пiсля збiльшення його розмiру 

складає 476 551 436,00 грн., частка ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у статутному 

капiталi ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» складає 60,214158289% статутного 

капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ», номiнальна вартiсть частки –  

286 951 436,00 (двiстi вiсiмдесят шiсть мiльйонiв дев’ятсот п’ятдесят одна 

тисяча чотириста тридцять шiсть гривень 00 копiйок). 

Учасники ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» безпосередньо або в особi своїх 

повноважених представникiв мають право у порядку, встановленому 

чинним законодавством України та Статутом ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ»: 

- брати участь в управлiннi справами ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ»; 

- брати участь у розподiлi прибутку ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» та 

одержувати його частку (дивiденди); 

- вийти в установленому порядку з ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ»; 

- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ». На 

вимогу учасника ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» зобов’язане надавати йому 

для ознайомлення рiчнi баланси, звiти ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» про його 

дiяльнiсть, протоколи Загальних зборiв; 

- здiйснювати вiдчуження своєї частки (її частини) у статутному капiталi 

учасникам ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» або третiм особам. 

Учасники можуть мати також iншi права, передбаченi законодавством та 

Статутом ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ». 
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V. Інформація про 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) 23.21 

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».  

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Посадової 

особи емiтента не вiдбувалось. Досвiд роботи на посадi 

Генерального директора ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» - 2,86 рокiв 

(станом на 30.09.2015 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. 

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює 

одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний 

директор Товариства.  

До компетенцiї Генерального директора Товариства належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi 

здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi 

Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї 
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Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради 

Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв.  

Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства: 

1. Здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi 

Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та 

рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в 

тому числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства;  

2. Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi 

Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi 

роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани 

(бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани 

Товариства, готує та надає звiти про їх виконання; 

3. Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою 

Товариства ключових технiко-економiчних показникiв 

ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та 

перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та 

перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв 

Товариства; 

4. Реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та 

цiнову полiтику Товариства; 

5. Виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання; 

6. На вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з 

окремих питань своєї дiяльностi; 

7. За погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення 

про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства 

(крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, 

встановлених Статутом; 

8. Розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi 

документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних 

документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства; 

9. Виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до 

положень чинного законодавства України та Статуту. Надає 

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, 
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фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, 

виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних 

структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; 

15. Приймає рiшення про притягнення до майнової 

вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, 

виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних 

структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; 

16. Самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, 

пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв), за винятком 

тих, на вчинення яких вiдповiдно до Статуту потрiбно одержати 

обов’язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення 

(дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх здiйснення;  

17. Виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений 

орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з 

працiвниками Товариства;  

18. Пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради 

Товариства здiйснює вiдчуження нерухомого майна Товариства та 

об’єктiв незавершеного будiвництва Товариства;  

19. Органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством 

цiнних паперiв, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення 

Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства; 

20. Пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради 

Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i 

дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь 

(вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, 

корпорацiях, консорцiумах та iнших об’єднаннях; участь у 

дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними 

правами яких володiє Товариство; 

21. Пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради 

Товариства укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, 

набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав 

iнших юридичних осiб; 

22. Пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та 

виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим 

колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його 

умов; 

23. Визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства 

вiдповiдно до принципiв, визначених Наглядовою радою 

Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення 

бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе 

вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та 

забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських 

операцiй у первинних документах, збереження оброблених 

документiв, регiстрiв i звiтностi; 

24. Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в 

Товариствi;  

25. В межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог 

пункту 16.10.1.53 Статуту Товариства) 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, 
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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.  

Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть Генерального директора 

Товариства. 

Генеральний директор Товариства має право: 

- вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi 

Товариства; 

- без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд 

iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений Статутом, в 

межах компетенцiї та повноважень останнього, або був 

уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства 

або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- представляти Товариство в його вiдносинах з iншими 

юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими 

установами, органами державної влади i управлiння, державними 

та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, 

самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi 

угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення 

яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, 

необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв 

управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв; 

- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), 

рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте 

Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства;  

- вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та 

фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання 
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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 Посадової особи - 23,21 рокiв (станом на 

30.09.2015 р.). 



 

24 

 

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. 

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. 

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) 31.98 

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».  

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Посадової 

особи емiтента не вiдбувалось. 

Досвiд роботи на посадi Головного бухгалтера ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА» - 2,6 рокiв (станом на 30.09.2015 року). Призначення 

Посадової особи виконано на пiдставi Наказу №39-К ПАТ «ММК 

IМ. IЛЛIЧА» вiд 21.02.2013 року. Термiн, на який призначено 

Посадову особу – безстроково.  

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 
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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 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 облiково-

обчислювальних 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 
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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.  

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 
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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. 

Загальний стаж роботи особи - 31,98 рокiв (станом на 30.09.2015 р.) 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:  

01.03.2009р. – 20.11.2012р. - начальник вiддiлу бухгалтерського 
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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.  

Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. 

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. 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 2,62 

рокiв (станом на 30.09.2015р.).  

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.  

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, 
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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 
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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 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 фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

26. Запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора 

Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. 

Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього 

аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад 

Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення 

органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства; 

27. Утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв 

Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу 

комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання 

членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку 

питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети 

Наглядової ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження 
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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 або якщо 

загальна сума таких правочинiв, укладених Товариством протягом 

календарного року, перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) 

гривень; 

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 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 / вчинення авалю на 

векселi 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 
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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 Товариства;  

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 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 на пiдставi 

договорiв, укладених Товариством протягом календарного року, 

перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень, а стосовно 

таких операцiй та договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно 

вiд їх вартостi; 

45. Надання попереднього дозволу на укладання договорiв про 

вiдчуження або прийняття рiшення про списання з балансу 

Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) 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 вiдчужується та/або 

списується на пiдставi договорiв/рiшень про списання, 

укладених/прийнятих Товариством протягом календарного року, 

перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень; 

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) 



 

33 

 

календарних днiв або його звiльнення; 

48. Надання попереднього дозволу на укладення Товариством 

наступних правочинiв: 

• будь-яких iнших правочинiв (на закупiвлю та/або продаж товарно 

- матерiальних цiнностей та/або робiт, послуг), якщо загальна 

очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом, що 

укладаються протягом календарного року, 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, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з 

урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 Статуту Товариства; 

49. Надання попереднього дозволу на вчинення або збiльшення 

строку дiї правочину (у т.ч. договору/контракту, додаткової угоди, 

специфiкацiї або iншого додатку до договору/контракту) за участю 

Товариства, у випадку, якщо строк дiї правочину, визначений пiд 

час його укладення, або строк, на який збiльшується строк дiї 

правочину, перевищує 2 (два) роки; за виключенням правочинiв, 

вiдповiдно до яких понад 2 (два) роки є дiйсними лише окремi 

умови, а саме: гарантiйнi зобов’язання, вiдповiдальнiсть, умови 

конфiденцiйностi, порядок вирiшення спорiв; 

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 



 

34 

 

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. 

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. 

VI. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ДОНАУДИТКОНСАЛТ" У ФОРМI 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 30998764 

4. Місцезнаходження 
84432, Донецька обл., Краснолиманський район, селище мiського типу 

Ярова, вулиця Красноармiйська, будинок 7 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво №2389 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
26.01.2001 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380504718826  

8. Вид діяльності 
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту, консультування з 

питань оподаткування 

9. Опис Надання аудиторських послуг, консультування з питань оподаткування. 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАРТНЕР-АУДИТ" 

2. Організаційно-правова Товариство з обмеженою відповідальністю  
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форма 

3. Kод за ЄДРПОУ 35319183 

4. Місцезнаходження 87548, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Ленiна, будинок 106 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво №4027 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
27.09.2007 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380623459038 +380623868422 

8. Вид діяльності 

Органiзацiйно-методичне забезпечення аудиту; Практичне здiйснення 

аудиторських перевiрок (аудиту); Iншi аудиторськi послуги, дозволенi 

законодавством. 

9. Опис Надання аудиторських послуг. 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КОНСОРИС КОНСАЛТИНГ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 36185185 

4. Місцезнаходження 03680, м.Київ, вул. Предславинська, будинок 28 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Iнформацiя вiдсутня 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380445216060 +380445281415 

8. 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. 

9. Опис Консультацiйнi послуги з питань актуарних розрахункiв. 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВЕ 

ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЕ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 25186738 

4. Місцезнаходження 01033 Україна, м.Київ, вулиця Саксаганського,38-б 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №584106 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
17.05.2011 
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7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380442070410 +380442070183 

8. Вид діяльності Обов’язкове та добровiльне страхування 

9. Опис Добровiльне медичне страхування. 

1. Найменування 
МАРIУПОЛЬСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЕ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Філія (інший відокремлений підрозділ)  

3. Kод за ЄДРПОУ 33290655 

4. Місцезнаходження 
87500 Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, вулиця Казанцева, 

будинок 20 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №584097 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
17.05.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380629416949  

8. Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя; Перестрахування 

9. Опис Страхування вантажiв та багажу ( вантажобагажу). 

1. Найменування 
МАРIУПОЛЬСЬКА ФIЛIЯ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IЛЛIЧIВСЬКА" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Філія (інший відокремлений підрозділ)  

3. Kод за ЄДРПОУ 33296039 

4. Місцезнаходження 

87504 Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, вулиця Семашка, будинок 

14; фактична адреса:87504 Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, 

проспект Iллiча, будинок 54 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АБ №123700 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
27.01.2005 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380629416948  

8. Вид діяльності Страхування життя 

9. Опис Добровiльне страхування життя. 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 13490997 
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4. Місцезнаходження 
69005, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вулиця Перемоги, будинок  

97-А 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №569967 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
26.04.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380445202220  

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, 

водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту); обов'язкове страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних ТЗ; добровiльне страхування 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземних ТЗ (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); обов'язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти господарської 

дiяльностi на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-

епiдемiологiчного характеру; обов'язкове особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на транспортi; добровiльне страхування 

вiдповiдальностi перед третiми особами; обов'язкове страхування 

медичних i фармацевтичних працiвникiв на випадок iнфiкування 

вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових 

обов'язкiв. 

Лiцензiї: АГ №569967, АГ №569957, АГ №569977, АГ №569992, АГ 

№569961, АГ №569987 вiд 26.04.2011 р., АВ №584189 вiд 19.05.2011 р. 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 23785133 

4. Місцезнаходження 
08292, Київська обл., мiсто Буча, Бульвар Богдана Хмельницького, 

будинок 6, офiс 253 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №294645 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
16.12.2014 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380504250078 +380442289165 

8. Вид діяльності 

Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах 

(основний); Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм 

страхування та пенсiйного забезпечення  

9. Опис 
Надання депозитарних послуг депозитарної установи (Договiр про 

вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв 
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№48/02-2010/371 вiд 23.02.2015 р.: послуги з обслуговування рахункiв 

у ЦП власникiв акцiй до укладення договору про обслуговування 

рахунку в ЦП мiж власником i депозитарною установою; Договiр 

№48/Р/315 вiд 23.02.2015р.: послуги Депозитарної установи з 

забезпечення письмового повiдомлення акцiонерiв про проведення 

загальних зборiв та iнших повiдомлень Емiтента; формування 

iнформацiйних матерiалiв та органiзацiя публiкацiї в ЗМI (офiцiйному 

друкованому виданнi НКЦПФР) повiдомлень Емiтента; повiдомлення 

та надання Емiтенту довiдково-аналiтичних матерiалiв, що 

характеризують ринок цiнних паперiв; Договiр №487/РК щодо 

iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення загальних 

зборiв акцiонерного товариства вiд 27.03.2015 р.: послуги щодо 

виконання функцiї реєстрацiйної комiсiї при проведеннi загальних 

зборiв акцiонерного товариства; Договiр №604/ЛК щодо 

iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення загальних 

зборiв акцiонерного товариства вiд 07.04.2015 р.: послуги щодо 

виконання функцiї лiчильної комiсiї при проведеннi загальних зборiв 

акцiонерного товариства). 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Рiшення НКЦПФР №2092 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
01.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380445910419 +380444825207 

8. Вид діяльності 

Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з 

ними дiяльнiсть (основний). Центральний депозитарiй забезпечує 

формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних 

паперiв. 

9. 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. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 14282829 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №294710  
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6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
14.02.2015 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380442317000 +380442317100 

8. Вид діяльності Iншi види грошового посередництва (основний) 

9. Опис 

Надання депозитарних послуг депозитарної установи за Договором про 

обслуговування рахунка в цiнних паперах №48/2014/533 вiд 

13.02.2014р. 

1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 36184092 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №399339 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
22.10.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380444957474 +380444957473 

8. 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 

9. 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.  

1. Найменування Fitch Ratings. Ltd. 

2. Організаційно-правова 

форма 
Корпорація  

3. Kод за ЄДРПОУ 1316230 

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

Wharf 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Iнформацiя вiдсутня 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+44 (0) 20 3530 1000 +44 (0) 20 3530 2524 

8. Вид діяльності 
Кредитний аналiз, кредитна оцiнка, Мiжнароднi та нацiональнi 

рейтинги 

9. Опис 
Fitch Ratings - мiжнародне рейтингове агентство, дiяльнiсть якого 

нацiлена на надання своєчасних i точних оцiнок кредитоспроможностi 
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емiтентiв, здiйснення високоякiсного кредитного аналiзу i надання 

першокласних аналiтичних послуг емiтентам, iнвесторам i банкiрам. 

Агентство володiє глибокими аналiтичними знаннями i "критичною 

масою" досвiду, якi використовуються iнвесторами i компанiями по 

управлiнню ризиками при проведеннi iнновацiйних операцiй на ринках 

капiталу, охоплюючих всi класи активiв, галузi промисловостi i сектори 

ринку. Грунтуючись на органiчному зростаннi компанiї i серiї 

стратегiчних поглинань iнших агентств, Fitch Ratings демонструє 

бурхливе зростання протягом двох останнiх десятилiть, результатом 

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

iнструментiв з фiксованим доходом. Штаб-квартири Fitch Ratings 

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

бiльш нiж 90 країнах свiту. Fitch є дочiрньою компанiєю Fimalac, 

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.  

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"АВТОЕКСIМСТРАХ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33736953 

4. Місцезнаходження 04071, м.Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58, офiс 99 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №569098 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
13.12.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380445314092  

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

Страхування фiнансових ризикiв, страхування майна (крiм 

залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)); страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ. 

Лiцензiї: АГ №569098, АГ №569099 вiд 13.12.2010 р., АЕ №198614 вiд 

19.03.2013 р. 
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VII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.10.2010 855/1/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000092225 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
0.25 12371260750 3092815187.50 100 

Опис 

Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку Украiни. Мiж ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» та ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» 

(м. Київ, вул.Шовковична, 42-44) укладено Договiр про включення до бiржового списку №1271/23/L вiд 17.06.2010 року.  

Рiшенням Котирувальної комiсiї № 706 вiд 01.11.2012 р. акцiї простi iменнi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» з 01.11.2012 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. 

Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (код - MMKI) станом на 26.03.2015 р. (день укладення останього у 1-му кварталi 2015 р. 

бiржового контракту) становить 0,19 грн. Ринкова капiталiзацiя ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на 26.03.2015 р. становить 2350539542,5 грн. 

Iнформацiя про найвищу та найнижчу цiни акцiй ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» за безадресними угодами, укладеними протягом 1-го кварталу 2015 

р.: найвища цiна – 0,1998 грн., найнижча – 0,1499 грн. Загальний обсяг угод протягом 1-го кварталу 2015 р. - 8308733,29 грн.; ЦП - 49352355 

шт.; кiлькiсть угод – 769. 

Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (код - MMKI) станом на 26.06.2015 р. (день укладення останього у 2-му кварталi 2015 р. 

бiржового контракту) не розраховувався, станом на 18.06.2015 р. бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» склав 0,1508 грн. 

Ринкова капiталiзацiя ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на 26.06.2015 р. становить 1360838682,5 грн. 

Iнформацiя про найвищу та найнижчу цiни акцiй ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» за безадресними угодами, укладеними протягом 2-го кварталу 2015 

р.: найвища цiна – 0,2833 грн., найнижча – 0,11 грн. Загальний обсяг угод протягом 2-го кварталу 2015 р. - 4709536,96 грн.; ЦП - 25938713 шт.; 

кiлькiсть угод – 347. 

Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (код - MMKI) станом на 30.09.2015 р. (день укладення останього у звiтному 3-му кварталi 

2015 р. бiржового контракту) склав 0,13 грн. 

Ринкова капiталiзацiя ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на 30.09.2015 р. становить 1608263897,5 грн. 

Iнформацiя про найвищу та найнижчу цiни акцiй ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» за безадресними угодами, укладеними протягом 3-го кварталу 2015 

р.: найвища цiна – 0,13 грн., найнижча цiна– 0,13 грн. Загальний обсяг угод протягом 3-го кварталу 2015 р. - 1446242,72 грн.; ЦП - 11227396 шт.; 

кiлькiсть угод – 359. 

Рiшення провести додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не приймало. 
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VIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним власним 

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 32632 X X 

за фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права: ТОВ 

«МЕТIНВЕСТ-МРМЗ»  

20.03.2015 6 X 31.12.2015 

за фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права: ТОВ 

«МЕТIНВЕСТ- ПРОМСЕРВIС»  

16.02.2015 32626 X 31.12.2015 

Податкові зобов'язання X 3798872 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 567722 X X 

Інші зобов'язання X 16632413 X X 

Усього зобов'язань X 21031639 X X 

Опис: 

За iншими цiнними паперами: 

Короткострокова кредиторська заборгованiсть за придбанi корпоративнi 

права: 

- ТОВ «МЕТIНВЕСТ- МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ 

ЗАВОД» в сумi 6,0 тис. грн.; 

- ТОВ «МЕТIНВЕСТ- ПРОМСЕРВIС» в сумi 32 626,0 тис. грн.; 

Вiдстроченi податковi зобов'язання: 

Сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах в сумi 

3 798 872,0 тис.грн. 

Фiнансова допомога на зворотнiй основi в сумi 567 722,0 тис.грн.; 

Iншi зобов'язання: 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 

- товари, роботи, послуги 15 453 737,0 тис. грн.; 

- розрахунками з бюджетом 47 418,0 тис. грн.; 

- розрахунками зi страхування 22 056,0 тис. грн.; 

- розрахунками з оплати працi 58 295,0 тис. грн.; 

- поточна кредиторська за одержаними авансами 345 526,0 тис. грн.; 

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 710,0 

тис. грн.; 



 

43 

 

- iншi поточнi зобов'язання 704 671,0 тис. грн. 
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2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ з/п 
Основні види 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.**) 

у грошовій 

формі (тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 

у грошовій 

формі (тис. грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Агломерат 2501.8 тис. т 3297495 15.8 708.0 тис. т 958853 11.9 

2. Чавун 998.6 тис. т 5193680 24.9 347.6 тис. т 1718454 21.3 

3. Сляб литий 609.4 тис. т 4157933 19.9 39.0 тис. т 234543 2.9 

4. Прокат г/к тонкий  361.2 тис. т 3054275 14.6 202.3 тис. т 1504628 18.6 

5. Х/к прокат ЦХП 132.2 тис. т 1326347 6.3 47.8 тис. т 409867 5.1 

6. 
Прокат 

оцинкований ЦХП 
89.1 тис. т 1093433 5.2 85.0 тис. т 1015240 12.6 

7. 
Прокат г/к товстий 

(ст.3000) 
223.6 тис. т 2005778 9.6 227.1 тис. т 1965523 24.3 
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3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ 

з/п 
Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1. Матерiали 79.54 

2. Заробiтна плата 4.71 

3. Нарахування на заробiтну плату 1.44 

4. Амортизацiя 8.42 

5. Iншi витрати 5.89 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 10 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» 

за ЄДРПОУ 00191129 

Територія 
 

за КОАТУУ 1412300000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 234 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 24.10 

Середня кількість 

працівників 
23126 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 

ВУЛИЦЯ ЛЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1, 

МIСТО МАРIУПОЛЬ, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., 

87504 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2015 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 9127 18013 7794 

первісна вартість 1001 26385 36314 10191 

накопичена амортизація 1002 17258 18301 2397 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 450966 519611 915607 

Основні засоби: 1010 21856571 28000783 10144211 

первісна вартість 1011 23014115 30086547 11112906 

знос 1012 1157544 2085764 968695 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 
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Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 8862 

первісна вартість 1021 0 0 8862 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

337896 

 

421749 

 

2622532 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 35222 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 16861 11764 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 22671421 28971920 14041177 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 3479205 3273414 1936134 

Виробничі запаси 1101 1943983 1647509 1083437 

Незавершене виробництво 1102 571708 810762 780025 

Готова продукція 1103 963493 815119 41430 

Товари 1104 21 24 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 5662510 13529168 3118052 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

790741 

 

405655 

 

277531 

з бюджетом 1135 1182939 589725 951230 

у тому числі з податку на прибуток 1136 50099 50071 60813 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18228 20092 174938 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 154285 538736 346458 

Готівка 1166 111 53 295 

Рахунки в банках 1167 154173 467637 346163 

Витрати майбутніх періодів 1170 190481 189408 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 
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резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1159 330560 173471 

Усього за розділом II 1195 11479548 18876758 7017524 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 9270 5120 5605 

Баланс 1300 34160239 47853798 21064306 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3092815 3092815 3092815 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 12015361 17308799 61353 

Додатковий капітал 1410 -322854 -322969 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 -4083101 -3601531 3134122 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 18582177 24357070 16955797 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2531268 3798872 39803 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 6678 

Довгострокові забезпечення 1520 2120275 2318824 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 
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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 4651543 6117696 1463627 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

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 9670569 15453737 1642553 

за розрахунками з бюджетом 1620 49450 47418 26628 

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

за розрахунками зі страхування 1625 38345 22056 43216 

за розрахунками з оплати праці 1630 61348 58295 87458 

за одержаними авансами 1635 150925 345526 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 139678 144311 64961 

Доходи майбутніх періодів 1665 1087 1954 73 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 814407 1305025 347242 

Усього за розділом IІІ 1695 10926519 17379032 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 34160239 47853798 21064306 

 

Примітки 

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 

року N 87 "Про затвердження Положень (стандартiв) 
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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 III квартал 2015 року наведенi в Роздiлi 

квартальної iнформацiї «Фiнансова звiтнiсть емiтента». 

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 

30.09.2015р.: 

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. 

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 

30.09.2015р. складає 36 314,0 тис. грн. 

Накопичений знос нематерiальних активiв станом на 

30.09.2015р. становить 18 301,0 тис. грн.  

Залишкова вартiсть, вiдповiдно, становить 18 013,0 тис. 

грн.  

Згiдно з Облiковою полiтикою, 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 30.09.2015р. незавершене будiвництво 

(капiтальнi iнвестицiї) ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА» дорiвнюють 519 611,0 тис. грн., станом на 

31.12.2014р. незавершене будiвництво (капiтальнi 
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iнвестицiї) дорiвнювало 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.  

3.Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи. 

За даними аналiтичного та синтетичного облiку вартiсть 

основних засобiв в активах пiдприємства станом на 

30.09.2015 року складає:  

- первiсна вартiсть 30 086 547,0 тис. грн;  

- знос 2 085 764,0 тис. грн;  

- залишкова вартiсть 28 000 783,0 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».  

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 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 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 
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прямолiнiйним методом. З метою розрахунку амортизацiї 

лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнюється 

нулю.  

Станом на 30.09.2015р. 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 – 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. 

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 30.09.2015 року довгостроковi та iншi 

довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА» становлять 421 749,0 тис. грн., у тому числi:  

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 

421 749,0 тис. грн.  

Iншi фiнансовi iнвестицiї на звiтну дату представленi:  

Фiнансова iнвестицiя // Доля в статутному фондi// Сума на 

кiнець кварталу 

ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС" 12,956%; 38 291,0 тис. грн.;  

ПАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" 

0,508%; 1 744,0 тис. грн.;  

ТОВ "МЕТIНВЕСТ – МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" 60,214% ; 286 951,0 тис. грн.; 

ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС» 99,6451%; 94 763,0 

тис. грн.  

Всього 421 749,0 тис. грн.  
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5.Довгострокова дебiторська заборгованiсть.  

У балансi пiдприємства станом на 30.09.2015р. 

вiдображено довгострокову дебiторську заборгованiсть у 

сумi 11 764,0 тис. грн. Вона представлена:  

Найменування//сума (тис. грн.) 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть за виданими 

безвiдсотковим позиками (придбання авто, на побутовi 

потреби та придбання житла) 47 976,00 тис. грн.; 

Ефект дисконтування довгострокової дебiторської 

заборгованостi на виданi безвiдсотковi позики (36 212,0) 

тис. грн.; 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть за цiннi папери 

83 707,0 тис. грн.; 

Нарахований резерв на довгострокову дебiторську 

заборгованiсть за цiннi папери (83 707,0) тис. грн. 

Всього 11 764,0 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 30.09.2015 

року складає 1 647 509 тис. грн., у тому числi:  

1) Виробничi запаси 1 647 509,0 тис. грн., у тому числi:  

- сировина i матерiали 992 369,0 тис. грн.;  

- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 

393,0 тис. грн; 

- паливо 216 010,0 тис. грн.;  

- тара i тарнi матерiали 3 894,0 тис. грн.;  

- запаснi частини 333 236,0 тис. грн.;  

- iншi виробничi запаси 1 614,0 тис. грн.;  

- малоцiннi та швидкозношуванi предмети 99 993,0 тис. 

грн.  

2) Незавершене виробництво 810 762,0 тис. грн.;  

3) Готова продукцiя 815 119,0 тис. грн.;  

4) Товари 24,0 тис. грн.;  

Разом 3 273 414,0 тис. грн.  

7. Дебiторська заборгованiсть.  

Дебiторська заборгованiсть ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

представлена: довгостроковою дебiторською 

заборгованiстю; поточною дебiторською заборгованiстю 

за товари, роботи, послуги; дебiторською заборгованiстю 
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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 30.09.2015 року складає 13 529 168,0 тис. грн., а 

саме:  

Найменування пiдприємства// Сума на кiнець звiтного 

перiоду:  

Розрахунки с вiтчизняними покупцями i замовниками  

7 881 518,0 тис. грн.;  

Розрахунки с iноземними покупцями i замовниками  

5 656 328,0 тис. грн.;  

Розрахунки з iншими дебiторами - фiз. особами 4 442,0 

тис. грн.; 

Розрахунки з iншими дебiторами - фiз. особами (за житло 

в кредит) 5 873,0 тис. грн. 

Разом первинна вартiсть 13 548 161,0 тис. грн.;  

Резерв сумнiвних боргiв для торгової дебiторської 

заборгованостi (18 993,0) 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. Щоквартально 

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 589 725,0 тис. грн., у т.ч.:  

ПДВ 505 496,0 тис. грн.;  

Податок на прибуток 50 071,0 тис. грн.;  

Розрахунки за обов'язковими платежами-митниця 3 351,0 

тис. грн.; 

Iншi податки 30 807,0 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами склала 

405 655,0 тис. грн., у т.ч.:  

Найменування // Сума на кiнець 9 мiсяцiв 2015р. 

Виданi аванси 410 352,0 тис. грн. у т.ч.:  

ВАТ «РОСМАКС-СЕРВИС» 4 656,0 тис. грн.; 

ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД» 5 602,0 тис. грн.; 

ПРАТ «СК «АВТОЕКСIМСТРАХ» 16 498,0 тис. грн.; 
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ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДИНГ» 182 767,0 тис. грн.; 

ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» 150 484,0 тис. грн.; 

iншi (з сум < 3 000 000) 50 345,0 тис. грн.  

Резерв сумнiвних боргiв для дебiторської заборгованостi 

за авансами виданими (4 697,0) тис. грн.;  

Разом: 405 655,0 тис. грн.  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть в ПАТ "ММК 

IМ. IЛЛIЧА" за станом на 30.09.2015р. дорiвнює 20 092,0 

тис. грн., у т.ч.:  

Найменування //Сума на кiнець звiтного перiоду:  

- аванси пiдзвiтнi 149,0 тис. грн.;  

- розрахунки за претензiями 157 138 ,0 тис. грн.;  

- короткостроковi позики виданi 949,0 тис. грн.; 

- розрахунки по вiдшкодуванню заподiяного збитку 372,0 

тис. грн.; 

- iнша короткострокова дебiторська фiнансова 

заборгованiсть 94 041,0 тис. грн.; 

- короткострокова дебiторська заборгованiсть за основнi 

засоби та нематер. активи 10 699,0 тис. грн.; 

- резерв сумнiвних боргiв (246 225,0) тис. грн.;  

- iнша дебiторська заборгованiсть 2 969,0 тис. грн.  

8. Монетарнi активи (грошовi кошти та їх еквiваленти).  

За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi 

кошти на 30 вересня 2015р. представленi грошовими 

коштами в нацiональнiй та iноземнiй валютi в касi 

пiдприємства та на розрахункових рахунках на суму  

538 736,0 тис. грн., у т.ч.:  

- в нацiональнiй валютi – 276 270,0 тис. грн.;  

- в iноземнiй валютi – 262 466,0 тис. грн.  

Структура грошових коштiв наведена у наступнiй таблицi:  

Найменування показника//На кiнець 9 мiсяцiв 2015р.  

Каса 53,0 тис. грн.  

Поточний рахунок у банку 464 846,0 тис. грн.  

Iншi рахунки в банку 2 791,0 тис. грн.  

Грошовi кошти в дорозi 71 046,0 тис. грн. 

Разом 538 736,0 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 з нормами дiючого 

законодавства України.  

Станом на 30.09.2015р. iншi оборотнi активи показанi у 

балансi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у сумi 330 560,0 тис. 

грн. i представленi наступним чином:  

-ПДВ без ПН 169 354,0 тис. грн. 

-ПДВ на аванси виданi 159 775,0 тис. грн. 

- iншi 1 431,0 тис. грн.  

10. Витрати майбутнiх перiодiв.  

Облiк витрат майбутнiх перiодiв здiйснюється 

пiдприємством згiдно дiючого законодавства України.  
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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 

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 30.09.2015 року залишок по рахунку "Витрати 

майбутнiх перiодiв" становить 189 408,0 тис. грн. з них:  

Валки 118 628,0 тис. грн. 

Футеровка 46 741,0 тис. грн. 

Ж/д тариф 14 430,0 тис. грн. 

Iншi (програмне забезпечення, страхування, пiдписка, 

iнше) 9 609,0 тис. грн.;  

Разом 189 408,0 тис. грн.  

11. Зареєстрований капiтал.  

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 

IМЕНI IЛЛIЧА" зареєстровано 30 грудня 1996 року 

Виконавчим Комiтетом Марiупольської мiської Ради 

Донецької областi за № 162449.  

Станом на 30.09.2015 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 №20 вiд 07.04.2015 р.) та зареєстрована 

21.04.2015 року №12741050083000679. Загальна кiлькiсть 

акцiй що обертаються, становить 12371260750 штук 

номiнальною вартiстю 0,25 гривнi за акцiю, яка формує 

статутний капiтал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА. 

12. Капiтал у дооцiнках.  

В балансi пiдприємства за станом на 30.09.2015р. капiтал у 

дооцiнках дорiвнює 17 308 799,0 тис. грн. i складається iз:  

- Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв 17 296 846,0 тис. грн.  

- Дооцiнка незаверш. кап. будiвництва 1 364,0 тис. грн. 

Iнший капiтал у дооцiнках 10 589,0 тис. грн. 

13. Додатковий капiтал  

В балансi пiдприємства станом на 30.09.2015р. додатковий 

капiтал дорiвнює (322 969,0) тис. грн. i складається iз 
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актуарних прибуткiв/збиткiв за пенсiйними планами з 

визначеними виплатами. 

14. Резервний капiтал.  

Станом на 30.09.2015 року резервний капiтал ПАТ «ММК 

IМ. IЛЛIЧА» дорiвнює 7 879 956,0 тис. грн.  

15. Непокритi збитки.  

Непокритi збитки ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на 

30.09.2015 року склали (3 601 531,0) тис. грн.  

Рух непокритих збиткiв протягом звiтного перiоду:  

Залишок на початок перiоду (збитки) (6 764 175,0) тис. 

грн.;  

Коригування на початок року (iншi змiни) 2 681 074,0 тис. 

грн.; 

Фiнансовий результат за 9 мiсяцiв 2015 року (чистий 

збиток) – (586 716,0) тис. грн.;  

Iншi змiни в капiталi за звiтний перiод 1 068 286,0 тис. 

грн.; 

Залишок на кiнець звiтного перiоду (збиток) (3 601 531,0) 

тис. грн.  

16. Вилучений капiтал.  

Станом на 30.09.2015 року вилучений капiтал дорiвнює 0 

тис. грн.  

17. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення.  

Станом на 30.09.2015р. довгостроковi зобов'язання i 

забезпечення ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» склали 6 117 696,0 

тис. грн., у тому числi: 

- вiдстроченi податковi зобов'язання 3 798 872,0 тис. грн., 

- довгостроковi забезпечення на додаткове пенсiйне 

забезпечення та iншi виплати - розрахунок актуарiя  

2 318 824,0 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 15 453 737,0 тис. грн.  

- Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом  

47 418,0 тис. грн.  

- Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування  

22 056,0 тис. грн.  

- Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi  

58 295,0 тис. грн.  

- Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними 

авансами 345 526,0 тис. грн.  

- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

учасниками 710,0 тис. грн.  

- Поточнi забезпечення на виплату вiдпусток, винагороди 

працiвникам та iншi 144 311,0 тис. грн.  

Iншi поточнi зобов'язання 1 305 025,0 тис. грн., у т.ч.:  

- розрахунки с iншими кредиторами – 10 410,0 тис. грн.  

- короткострокова кредиторська заборгованiсть за 

придбанi iншi корпоративнi права 32 632,0 тис. грн.;  

- iнша короткострокова кредиторська заборгованiсть 

(фiнансовi зобов'язання) 567 722,0 тис. грн., у т.ч.: 
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зворотно-фiнансова допомога, отримана в сумi 567 722,0 

тис. грн.; 

-ПДВ за касовим методом 870,0 тис. грн. 

- ПДВ на аванси виданi 44,0 тис. грн. 

- розрахунки з iншими кредиторами по договорам комiсiї 

693 347,0 тис. грн.  

Керівник Фiнансовий директор Демидов Геннадiй Миколайович 

Головний бухгалтер Шиян Iрина Василiвна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 10 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» 

за ЄДРПОУ 00191129 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 3 квартал 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 25111568 21980243 

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 ( 24965989 ) ( 19875200 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

145579 

 

2105043 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 4933439 2196475 

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 ( 285713 ) ( 293347 ) 

Витрати на збут 2150 ( 988247 ) ( 946097 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 4285559 ) ( 1613008 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 
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Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

1449066 

 збиток 2195 ( 480501 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 11986 11405 

Інші доходи 2240 92218 31606 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 279280 ) ( 149611 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 10619 ) 

Інші витрати 2270 ( 59930 ) ( 49031 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

1282816 

 збиток 2295 ( 715507 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 128791 -209997 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

1072819 

 збиток 2355 ( 586716 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 7783751 8585029 

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 -25551 -6659 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 7758200 8578370 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 1396476 1544107 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 6361724 7034263 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5775008 8107082 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 22013935 17424859 

Витрати на оплату праці 2505 1401469 1337471 

Відрахування на соціальні заходи 2510 475308 531186 

Амортизація 2515 1937581 1166172 
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Інші операційні витрати 2520 1613552 1247959 

Разом 2550 27441845 21707647 

 

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 -0.04743 0.08672 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0.04743 0.08672 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Опис «Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний 

дохiд)» за 9 мiсяцiв 2015 року:  

Облiк доходiв на пiдприємствi ведеться згiдно з МСБО 18 

«Дохiд» та дiючого законодавства. 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг) за 9 мiсяцiв 2015 року становить 25 111 568,0 тис. 

грн., у т.ч.:  

- валова виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї  

24 697 644,0 тис. грн.; 

- реалiзацiя - невiдшкодовуваний ж/д тариф 328 220,0 тис. 

грн.;  

- валова виручка вiд реалiзацiї послуг виробничого 

характеру 85 704,0 тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи дорiвнюють 4 933 439,0 тис. грн., 

у т.ч.:  

- чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг непромислового 

характеру 223 772,0 тис. грн.;  

- чистий дохiд вiд реалiзацiї запасiв 732 178,0 тис. грн.;  

- чистий дохiд вiд оренди 29 568,0 тис. грн.;  

- дохiд вiд реалiз. операцiйних курсових рiзниць  

3 140 913,0 тис. грн.;  

- доход вiд купiвлi-продажу валюти 77 139,0 тис. грн.;  

- штрафи, пенi отриманi 4 796,0 тис. грн.;  

- вiдшкодування ранiше списаних активiв 101,0 тис. грн.;  

- списання простр. кредиторської заборгованостi 1 210,0 

тис. грн.;  

- iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 8 950,0 тис. грн.;  

- дохiд вiд утримання об’єктiв житлово-комунального i 

соцiально-культурного призначення 11 646,0 тис. грн.;  

- надлишки при iнвентаризацiї 25 013,0 тис. грн.;  

- дохiд вiд реалiз. необорот. активiв, утримуваних для 

продажу 47 108,0 тис. грн.;  

- дохiд вiд безоплатно отриманих зворотних активiв  

631 045,0 тис. грн.  

Iншi доходи 92 218,0 тис.грн., у т.ч.:  

- списання основних засобiв 83 062,0 тис. грн.;  

- дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 1 111,0 тис. 

грн.; 

- вiдшкодовуваний ж/д тариф – чистий дохiд 7 983,0 тис. 
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грн.;  

- iншi доходи 62,0 тис. грн.  

Витрати на пiдприємствi подiляються на собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), 

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 9 мiсяцiв 2015 року витрати склали:  

- адмiнiстративнi (285 713,0) тис. грн.;  

- витрати на збут (988 247,0) тис. грн.;  

- iншi операцiйнi витрати (4 285 559,0) тис. грн.;  

- фiнансовi витрати (279 280,0) тис. грн.; 

- iншi витрати (59 930,0) тис. грн.  

До iнших операцiйних витрат (4 285 559,0) тис. грн. 

пiдприємства за 9 мiсяцiв 2015 року вiднесено:  

- виробнича собiвартiсть реалiзованих послуг 

непромислового характеру (221 833,0) тис. грн.;  

- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв (684 116,0) 

тис. грн.;  

- собiвартiсть реалiзованих необорот. активiв, утримуван. 

для продажу (27 844,0) тис. грн.; 

- витрати на купiвлю-продаж валюти (38 615,0) тис. грн.; 

- сумнiвнi та безнадiйнi борги (16 186,0) тис. грн.;  

- витрати вiд списання нелiквiдних ТМЦ, якi втратили свої 

первиннi характеристики (2 834,0) тис. грн.; 

- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi (2 667 635,0) тис. 

грн.; 

- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi (резерв 

сумнiвних боргiв) (32 969,0) тис. грн.; 

- нестачi та втрати вiд псування цiнностей (10 046,0) тис. 

грн.;  

- визнанi штрафи, пенi, неустойки (4 401,0) тис. грн.;  

- iншi витрати операцiйної дiяльностi (364 435,0) тис. грн.;  

- витрати на благодiйнiсть (34 825,0) тис. грн.;  

- утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-

культурного призначення (52 939,0) тис. грн.;  

- iншi операцiйнi витрати - культурно-масовi заходи  

(49 855,0) тис. грн.;  

- витрати на безповоротну фiнансову допомогу (8 225,0) 

тис. грн.; 

- iншi операцiйнi витрати-матерiальне заохочення  

(28 622,0) тис. грн.; 

- собiвартiсть оренди (38 876,0) тис. грн.;  

- витрати на дослiди та розробки (1 303,0) тис. грн.;  

Фiнансовi витрати представленi процентами по пенсiйним 

зобов’язанням в сумi (279 280,0) тис. грн.  

Iншi витрати у сумi 59 930,0 тис. грн. представленi:  

- реалiзацiя фiнансових iнвестицiй (39,0) тис. грн.; 

- результат оцiнки корисностi (4 891,0) тис. грн.;  

- списання необоротних активiв (20 092,0) тис. грн.;  
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- iншi витрати звичайної дiяльностi (34 908,0) 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 31.12.2014р. 

дорiвнюють 0 тис. грн.  

Вiдстроченi податковi активи станом на 30.09.2015р. 

дорiвнюють 0 тис. грн. 

Вiдстроченi податковi зобов’язання за станом на 

31.12.2014р. дорiвнюють (2 531 268,0) тис. грн.  

Вiдстроченi податковi зобов’язання за станом на 

30.06.2015р. дорiвнюють (3 798 872,0) тис. грн.  

Витрати (дохiд) з податку на прибуток - загальна сума 

витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з 

поточного податку на прибуток з урахуванням 

вiдстроченого податкового зобов'язання i вiдстроченого 

податкового активу. 

Дохiд з податку на прибуток, включений до Звiту про 

фiнансовi результати, у звiтному перiодi склав 128 791,0 

тис. грн. 

Податок на прибуток, вiдображений у складi iншого 

сукупного доходу - усього 1 396 476,0 тис. грн., у тому 

числi: 

- вiдстроченi податковi активи в сумi 4 545,0 тис. грн. 

(вiдстрочений податок з резерву на знецiнення по ранiше 

дооцiненим об’єктам основних засобiв). 

- вiдстроченi податковi зобов’язання 1 401 021,0 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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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 10 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» 

за ЄДРПОУ 00191129 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 3 квартал 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

21586161 

 

20371272 

Повернення податків і зборів 3005 2899525 2637724 

у тому числі податку на додану вартість 3006 2898878 2637234 

Цільового фінансування 3010 34747 21990 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 499 20 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 327729 87241 

Надходження від повернення авансів 3020 802905 966 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 8982 8043 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 259 127 

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 251690 409902 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 21628344 ) 

 

( 19618675 ) 

Праці 3105 ( 1126107 ) ( 1096872 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 621865 ) ( 700316 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 878521 ) ( 710624 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 71 ) ( 88 ) 

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 ( 462840 ) ( 333040 ) 
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Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 543004 ) ( 195478 ) 

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 ( 420058 ) ( 470017 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 231259 412243 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 2212 

необоротних активів 3205 6166 1452 

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 0 492 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 6865 ) ( 158 ) 

необоротних активів 3260 ( 300489 ) ( 235190 ) 

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 ( 12349 ) ( 3341 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -313537 -234533 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 1172982 627722 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 4100 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 -702722 -388722 

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 ) 
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дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 22130 ) ( 21542 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 452230 217458 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 369952 395168 

Залишок коштів на початок року 3405 154285 357341 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 14499 48626 

Залишок коштів на кінець року 3415 538736 801135 

 

Примітки 

Опис «Звiту про рух грошових коштiв (за прямим 

методом)» за 9 мiсяцiв 2015 року:  

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 30.09.2015 

року наведена нижче: 

Найменування: Iншi надходження 

Код рядка: 3095 

Надходження: 251 690, у т.ч. 77 139 (прибуток вiд 

продажу валюти), 174 551 (iншi несуттєвi надходження); 

Найменування: Витрачання на оплату  

Зобов'язань з податкiв i зборiв 

Код рядка: 3115  

Витрати: (878 521) (суми iнших податкiв i зборiв 

(обов'язкових платежiв), сплачених до бюджету), у т.ч.: 

(218 731) - податку на доходи фiзичних осiб;  

(40 870)- екологiчного податку; (25 199)- плати за землю; 

(13 043)- орендної плати за землю; (27 985)- збору за 

спецiальне використання води; (12 315) - плати за 

користування надрами; (513 000)- мито; (22 033) - 

вiйськовий збiр; (5 345) - iншi несуттєвi податки та збори. 

Найменування: Iншi витрачання  

Код рядка: 3190 

Витрати: (420 058), у т.ч.: (4 420)- перерахування коштiв 

для проведення соцiальних заходiв; (15 750)- вiдрахування 

профспiлцi; (75 236)- сплаченi алiменти та iншi утримання 

iз заробiтної плати для подальшого перерахування;  

(38 614)– витрачання на придбання iноземної валюти;  

(286 038)- iншi несуттєвi витрати. 

Найменування: Отримання позик 

Код рядка: 3305 

Надходження: 1 172 982, у т.ч. 543 722- суми отриманої 

поворотної фiнансової допомоги;  

629 260 - суми отриманої безповоротної 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, 

число) 
2015 | 10 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» 

за ЄДРПОУ 00191129 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 3 квартал 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 
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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) 2015 | 10 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI 

IЛЛIЧА» 

за ЄДРПОУ 00191129 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 3 квартал 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 3092815 12015882 2359207 7879956 -6764175 0 0 18583685 

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 -521 -2682061 0 2681074 0 0 -1508 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 3092815 12015361 -322854 7879956 -4083101 0 0 18582177 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -586716 0 0 -586716 

Інший сукупний 4110 0 6361724 0 0 0 0 0 6361724 
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дохід за звітний 

період 

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 6382676 0 0 0 0 0 6382676 

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 -20952 0 0 0 0 0 -20952 

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 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 -1068286 -115 0 1068286 0 0 -115 

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 5293438 -115 0 481570 0 0 5774893 

Залишок на 

кінець року 
4300 3092815 17308799 -322969 7879956 -3601531 0 0 24357070 

 

Примітки 

Опис «Звiту про власний капiтал» за 9 мiсяцiв 2015 року: 

Сума власного капiталу станом на 30.09.2015 року складає 24 357 070,0 тис. грн. 

(станом на 31.12.2014р. 18 582 177,0 тис. грн., збiльшення на 5 774 893,0 тис. грн.). 

Власний капiтал включає наступнi види капiталу: 

Найменування//31 грудня 2014 р.// 30 вересня 2015 р. 

Зареєстрований капiтал//3 092 815//3 092 815 

Капiтал у дооцiнках//12 015 361//11 308 799 

Додатковий капiтал//(322 854)// (322 969) 

Резервний капiтал//7 879 956//7 879 956 

Вилучений капiтал//-//- 

Нерозподiлений прибуток/непокритi збитки//(4 083 101)// (3 601 531) 

Всього власний капiтал//18 582 177//24 357 070 

Протягом 9 мiсяцiв 2015 року розмiр власного капiталу збiльшився на 5 774 893,0 

тис. грн. до показникiв на початок звiтного року, у тому числi за рахунок показника 

непокритого збитку збiльшився на 481 570,0 тис. грн., за рахунок показника капiталу 

у дооцiнках збiльшився на 5 293 438,0 тис. грн, за рахунок показника додаткового 

капiталу зменшився в сумi 115,0 тис. грн. 

На показник непокритого збитку протягом 9 мiсяцiв 2015 року вплинули наступнi 

подiї: 

- За рахунок збитку (сiчня - вересня) 2015 року – 586 716,0 тис. грн., форма №2 «Звiт 

про фiнансовi результати» (код рядка 2355).  

- Амортизацiя резерву доооцiнки вiднесенi на нерозподiлений прибуток в сумi  

1 052 944,0 тис. грн. 

- При вибуттi переоцiненого об'єкта основних засобiв резерв переоцiнки, який 

вiдноситься до такого об'єкта, списується на нерозподiлений прибуток в сумi 15 342,0 
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тис. грн. 

На показник капiталу у дооцiнках протягом 9 мiсяцiв 2015 року вплинули наступнi 

подiї: 

-Проведена індексація вартості основних засобів, сума дооцінки збільшила капітал у 

дооцінках в сумі 7 783 751,0 тис.грн., та зменшила на суму відстроченого податку на 

прибуток, пов’язаного з дооцінкою в сумі 1 401 075,0 тис. грн. 

-Додаткова вартість НКС була передана на основні засоби, яка зменшила капітал у 

дооцінках  в інших сукупних доходах на суму 301,0 тис.грн., та збільшила суму 

відстроченого податку на прибуток в сумі 54,0 тис. грн. 

- Нарахована сума резерву на знецiнення по ранiше дооцiненим об'єктам основних 

засобiв зменшила резерв переоцiнки в iнших сукупних доходах на суму 25 250,0 тис. 

грн., та збiльшила суму вiдстроченого податку на прибуток, пов’язаного з 

нарахуванням резерву, в сумi 4 545,0 тис. грн. 

- Сума амортизацiї резерву дооцiнки та резерв переоцiнки на переоцiнений об'єкт 

основних засобiв, який вибув, вiднесенi на нерозподiлений прибуток та зменшили 

капiтал у дооцiнках в сумi 1 068 286,0 тис. грн. 

На показник додаткового капiталу протягом 9 мiсяцiв 2015 року вплинули наступнi 

подiї: 

- Iншi змiни 115,0 тис. грн. 

Керівник Фiнансовий директор Демидов Геннадiй Миколайович 

Головний бухгалтер 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 9 МIСЯЦIВ 2015 РОКУ 

1 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» i його дiяльнiсть 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» (далi - 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 30 вересня 2015 року середня кiлькiсть працiвникiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» склала  

23 126 осiб (на 31 грудня 2014 року – 26 798 працiвникiв). 

Юридична адреса Товариства 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. 

Товариство пiддалось 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, 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 i стабiлiзацiї полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi.  

 

3 Основнi положення облiкової полiтики  

 

Основа пiдготовки. Ця промiжна фiнансова звiтнiсть за 9 мiсяцiв 2015 року була пiдготовлена 

вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi (МСФЗ) 34 «Промiжна фiнансова 

звiтнiсть». Ця промiжна скорочена фiнансова iнформацiя не включає всю iнформацiю, яку 

необхiдно розкривати в повнiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi, отже, її слiд читати разом з рiчною 

фiнансовою звiтнiстю за 2014 рiк, пiдготовлену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. 

Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Якщо не вказано iнше, усi суми наведенi з 

округленням до тисяч. 

Облiкова полiтика, застосована при пiдготовцi даної промiжної скороченої фiнансової iнформацiї, 

вiдповiдає облiковiй полiтицi, застосованої при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi Товариства 

за 2014 рiк. 
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Коливання обмiнного курсу. На 30 вересня 2015 року основнi курси обмiну, використанi для 

перерахунку сум в iноземнiй валютi, були наступними: 21,52754400 гривнi за 1 долар США (на  

31 грудня 2014 року: 15,768556 гривнi за 1 долар США). 

Сезоннiсть. Дiяльнiсть Товариства не схильна до значного впливу фактора сезонностi. 

 

4 Прийняття нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй 

РМСБО опублiкував ряд нових стандартiв та iнтерпретацiй, обов'язкових для облiкових перiодiв, 

якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати, або для бiльш пiзнiх перiодiв, бiльшiсть з 

яких не зроблять iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Керiвництво Товариства 

аналiзує потенцiйний вплив наступних нових положень бухгалтерського облiку: 

• 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 

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 будь-якої причини, 

слiд визнати мiнiмальнi суми, якщо вони не схильнi до суттєвого ризику перегляду. Витрати, 

пов'язанi iз забезпеченням договорiв з клiєнтами, повиннi капiталiзуватися i амортизуватися 

протягом термiну отримання вигоди вiд договору. 

 

5 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 

2014 року та 30 вересня 2015 року: 

Найменування//31 грудня 2014р. Операцiї з пов'язаними сторонами//30 вересня 2015р. Операцiї з 

пов'язаними сторонами 

Дебiторська заборгованiсть, у т. ч.:// 5 882 383//13 764 205 

Поточна//5 882 383//13 752 468 

Довгострокова//-//11 737 

Поточна кредиторська заборгованiсть, у т.ч.:// 8 839 327//15 513 471 

Дивiденди до виплати//710//710 

Доходи i закупiвлi 

ДОХIД без ПДВ//28 258 032//24 796 193 

ЗАКУПIВЛI без ПДВ//18 953 200//17 900 867 

 

6 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. 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом. З метою розрахунку 

амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнює нулю. 

Iнформацiя про рух основних засобiв за 9 мiсяцiв 2015 року 

Найменування основних засобiв//Залишок на 31.12.2014 р. первiсна вартiсть, тис. грн//Залишок на 

31.12.2014 р. знос, тис. грн.//Надiйшло за перiод первiсна вартiсть, тис. грн.//Вибуло за перiод 

первiсна вартiсть, тис. грн.//Вибуло за перiод знос, тис.грн.// Нараховано зносу за перiод, тис. 
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грн.//Iншi змiни за перiод первiсна вартiсть, тис. грн.//Iншi змiни за перiод знос, тис. 

грн.//Переоцiнка первiсна вартiсть, тис. грн.// Переоцiнка знос, тис. грн.// Залишок на 30.09.2015 р. 

первiсна вартiсть, тис. грн.//Залишок на 30.09.2015 р. знос, тис. грн.  

Будiвлi та споруди// 5 692 707 //297 231// 68 703 // 9 012 // 5 885 // 379 709 // 7 032 // 283// 1 528 655 

// -178 437// 7 288 085// 492 901 

Машини та обладнання// 17 145 279 // 813 057 // 226 263 // 60 130 // 29 454 // 1 557 645 // 14 497 // 

980// 5 264 759// -811 228// 22 590 668// 1 531 000 

Iншi// 176 129 // 47 256 // 19 988 // 6 191 // 4 211 // 34 257 // -21 529 // -1 263 // 39 397 // -14 176 //  

207 794// 61 863 

РАЗОМ// 23 014 115 // 1 157 544 // 314 954 // 75 333 // 39 550 // 1 971 611 //0//0// 6 832 811 //  

-1 003 841// 30 086 547// 2 085 764 

Змiна балансової вартостi основних засобiв на 30.09.2015 року у порiвняннi iз залишками на 

31.12.2014 року пов’язана з проведенням iндексацiї вартостi основних засобiв у червнi 2015р.  

Iндексацiя вартостi основних засобiв була проведена на пiдставi аналiзу динамiки цiнових iндексiв 

та їх впливу на вартiсть основних груп активiв, який виконала компанiя ТОВ «БДО 

ВАЛЮЕЙШН».  

Загальний результат переоцiнки: 

- списано зносу на суму 1 003 841 тис. грн.; 

- дооцiнка основних засобiв на суму 7 836 652 тис. грн., у тому числi дооцiнка за рахунок капiталу 

в дооцiнках 7 783 751 тис. грн. 

 

7 Нематерiальнi активи 

Згiдно з Облiковою полiтикою, 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 9 мiсяцiв 2015 року 

 

Найменування нематерiальних активiв// Залишок на 31.12.2014 р. первiсна вартiсть, тис. 

грн.//Залишок на 31.12.2014 р. знос, тис. грн.//Надiйшло за перiод первiсна вартiсть, тис. 

грн.//Вибуло за перiод первiсна вартiсть, тис. грн.//Вибуло за перiод знос, тис.грн.//Iншi змiни за 

перiод первiсна вартiсть, тис. грн.//Iншi змiни за перiод знос, тис. грн. //Нараховано зносу за 

перiод, тис. грн.//Залишок на 30.09.2015 р. первiсна вартiсть, тис. грн.//Залишок на 30.09.2015 р. 

знос, тис. грн.  

Програмне забезпечення та лiцензiї на програми// 22 081// 15 656// 10 999// 440// 291// 2// 1// 1 625// 

32 642// 16 991 

Iншi//4 304//1 602//0// 630// 234// -2// -1// -57// 3 672// 1 310 

РАЗОМ// 26 385// 17 258// 10 999// 1 070// 525// 0// 0// 1 568// 36 314// 18 301 

 

8 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 30.09.2015 року сума довгострокових фiнансових iнвестицiй становить: 

Найменування// Залишок на 31.12.2014 р.// Придбано/внески в статутний фонд// Вибуло// Залишок 

на 30.09.2015 р. 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - за методом участi в капiталi//13 461//-//(13 461)//- 

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї//324 435//97 314//-//421 749 

Разом//337 896//97 314//(13 461)// 421 749 

Внески в статутний фонд ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» становлять 2 551,0 тис. грн., в статутний 

фонд ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ПРОМСЕРВIС» - 94 763,0 тис. грн. В липнi 2015 року було здiйснено 
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списання балансової вартостi фiнансової iнвестицiї ТОВ "ПРИАЗОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" у зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства в сумi 13 461,0 тис. грн. 

 

9 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

Iнформацiю про довгострокову дебiторську заборгованiсть наведено нижче: 

Найменування показника//31 грудня 2014 р.// 30 вересня 2015 р. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть за виданими безвiдсотковим позиками (придбання авто, 

на побутовi потреби та придбання житла)// 43 313//36 239 

Ефект дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi// (39 216)// (36 212) 

- Iнша довгострокова фiнансова заборгованiсть//12 764//11 737 

- Довгострокова дебiторська заборгованiсть за цiннi папери// 83 707//83 707 

Нарахован. резерв на довгострокову дебiторську заборгованiсть за цiннi папери//(83 707)// (83 707) 

Разом//16 861//11 764 

Дохiд вiд амортизацiї дисконту визнано у складi звiту про фiнансовi результати за 9 мiсяцiв 2015 

року в сумi 3 004,0 тис. грн. (за 9 мiсяцiв 2014 року в сумi 3 083,0 тис. грн.). 

 

10 Запаси  

Найменування показника//31 грудня 2014 р.// 30 вересня 2015 р. 

Сировина i матерiали//1 128 728//992 369 

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби//53//393 

Паливо//373 135//216 010 

Тара i тарнi матерiали// 9 503//3 894 

Запаснi частини//293 668//333 236 

Матерiали сiльськогосподарського призначення//1 453//1 614 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети//137 443//99 993 

Незавершене виробництво//571 708//810 762 

Готова продукцiя//963 493//815 119 

Товари//21//24 

Разом балансова вартiсть//3 479 205//3 273 414 

Резерв знецiнення запасiв на 30.09.2015 року склав 309 580,0 тис. грн. (на 31.12.2014 року  

266 733,0 тис. грн.). 

 

11 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 

(фiнансовi активи) 

// //31 грудня 2014 р.// 30 вересня 2015 р. 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi//5 693 035//13 548 161 

Мiнус резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi// (30 525)//  

(18 993) 

Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi//5 662 510//13 529 168 

Дебiторська заборгованiсть за основнi засоби та нематерiальнi активи// 7 744//10 699 

Iнша дебiторська заборгованiсть//231 123//255 618 

Мiнус резерв сумнiвних боргiв по iншiй дебiторської заборгованостi//(220 639)// (246 225) 

Балансова вартiсть iншої дебiторської заборгованостi//18 228//20 092 

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 грудня 2014 р.): 5 693 035 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (31 грудня 2014 р.): 238 867 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (30 вересня 2015 р.): 13 548 161 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (30 вересня 2015 р.): 266 317 

-до 12 мiсяцiв: 
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Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (31 грудня 2014 р.): 5 549 881 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (31 грудня 2014 р.): 27 185 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (30 вересня 2015 р.): 13 148 340 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (30 вересня 2015 р.): 27 283 

-вiд 12 до 18 мiсяцiв: 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (31 грудня 2014 р.): 58 465 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (31 грудня 2014 р.): 10 262 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (30 вересня 2015 р.): 284 620 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (30 вересня 2015 р.): 8 840 

-понад 18 мiсяцiв 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (31 грудня 2014 р.): 84 689 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (31 грудня 2014 р.): 201 420 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (30 вересня 2015 р.): 115 201 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть (30 вересня 2015 р.): 230 194 

Списано за 9 мiсяцiв 2015 року безнадiйної дебiторської заборгованостi в сумi 32 498,0 тис. грн., у 

2014 роцi 30 882,0 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовими активами. 

// //31 грудня 2014 р.// 30 вересня 2015 р. 

Аванси, виданi постачальникам//794 179//410 352 

Мiнус резерв сумнiвних боргiв//(3 438)// (4 697) 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом//1 182 939//589 725 

Всього дебiторськiй заборгованостi//1 973 680//995 380 

У сумi резерву сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої 

фiнансової дебiторської заборгованостi вiдбулися наступнi змiни: 

// //31 грудня 2014 р.// 30 вересня 2015 р. 

Резерв сумнiвних боргiв на початок року//215 419//251 164 

Нарахован. резерв сумнiвних боргiв//215 552//46 789 

Використано у звiтному роцi//(179 807)// 32 735 

Резерв сумнiвних боргiв на кiнець року//251 164//265 218 

Резерв сумнiвних боргiв нараховується за рахунок iнших операцiйних витрат. При погашеннi 

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. 

 

12 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 538 736,0 тис. грн., у тому числi: 

- в нацiональнiй валютi 276 270,0 тис. грн.; 

- в iноземнiй валютi 262 466,0 тис. грн. 

Структура грошових коштiв наведена нижче: 

Найменування//31 грудня 2014 р.//30 вересня 2015 р. 

Каса// 111//53 

Поточний рахунок у банку// 83 603//464 846 

Iншi рахунки в банку//70 570//2 791 

Грошовi кошти в дорозi //1//71 046 

Разом// 154 285//538 736 

 

13 Довгостроковi та поточнi зобов'язання i забезпечення 

Найменування//31 грудня 2014 р.// 30 вересня 2015 р. 

Довгостроковi зобов’язання i забезпечення, у т.ч.:// 4 651 543//6 117 696 
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Вiдстроченi податковi зобов’язання//2 531 268//3 798 872 

Зобов’язання з пенсiйного забезпечення//2 120 275//2 318 824 

Поточнi зобов’язання i забезпечення, у т.ч.:// 10 925 432//17 377 078 

Кредиторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги//9 572 488//15 420 721 

Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби//97 600//32 962 

Кредиторська заборгованiсть за нематерiальнi активи//481//54 

Iнша кредиторська заборгованiсть//814 407//1 305 025 

Всього поточної фiнансової кредиторської заборгованостi//10 484 976//16 758 762 

Передоплати, отриманi вiд замовникiв//150 925//345 526 

Розрахунки з оплати працi//61 348//58 295 

Податки на заробiтну плату i внески до фондiв соцiального страхування//38 345//22 056 

Забезпечення виплат вiдпусток//115 242//114 380 

Забезпечення на виплату винагороди працiвникам//8 350//8 172 

Iншi забезпечення//16 086//21 759 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками//710//710 

Iншi податки до сплати//49 450//47 418 

Всього поточної не фiнансової кредиторської заборгованостi//440 456//618 316 

 

14 Власний капiтал 

Власний капiтал включає наступнi види капiталу: 

Найменування//31 грудня 2014 р.// 30 вересня 2015 р. 

Зареєстрований капiтал//3 092 815//3 092 815 

Капiтал у дооцiнках//12 015 361//17 308 799 

Додатковий капiтал//(322 854)// (322 969) 

Резервний капiтал//7 879 956//7 879 956 

Нерозподiлений прибуток/непокритi збитки//(4 083 101)// (3 601 531) 

Всього власний капiтал//18 582 177//24 357 070 

Зареєстрований капiтал. Статутний капiтал оцiнюється як сумарна вартiсть вкладiв засновникiв 

(власникiв) Товариства. Балансова вартiсть статутного капiталу станом на 30 вересня 2015 року 

складає 3 092 815,0 тис. грн. Дiюча редакцiя Статуту Товариства затверджена Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (Протокол №20 вiд 07.04.2015 р.) та зареєстрована 21.04.2015 

року №12741050083000679. 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 кiнець вересня 2015 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 24,4946 %. 

(ii) Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «MЕТIНВЕСТ Б.В.» - реєстрацiйний номер 

24321697; Мiсцезнаходження: Нiдерланди, м. Гаага, 2514 JM Александерштраат, 23; Розмiр 

Частки у статутному Капiталi складає 74,7223 %. 

Капiтал у дооцiнках. Капiтал у дооцiнках станом на 30.09.2015р. становить 17 308 799,0 тис. грн. 

(станом на 31.12.2014р. капiтал у дооцiнках складав 12 015 361,0 тис. грн., збiльшення на  

5 293 438,0 тис. грн.). Станом на 01.01.2015 року було здiйснено коригування сальдо капiталу в 

дооцiнках за рахунок нерозподiленого прибутку в сумi 521,0 тис. грн. 

Додатковий капiтал. Додатковий капiтал станом на 30.09.2015р. складає (322 969,0) тис. грн. 

(станом на 31.12.2014р. (322 854,0) тис. грн., вiдхилення 115,0 тис. грн.). 

У зв’язку зi змiнами деяких нормативно-правових актiв МФУ по бухгалтерському облiку та 

результатами перевiрки обґрунтованостi вiднесення сум до складу статей власного капiталу, сума 

додаткового капiталу на початок року була вiдкоригована (зменшена) за рахунок нерозподiленого 

прибутку на суму 2 682 231,0 тис. грн. 

Згiдно звiту незалежного аудитора за результатами перевiрки стану бухгалтерського облiку майна 
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цiлiсного майнового комплексу Державне науково-виробниче пiдприємство «Укрмеханобр», було 

здiйснено коригування надмiрного використання амортизацiйного фонду, вiдображеного в 2011 

роцi. За рахунок нерозподiленого прибутку додатковий капiтал збiльшився в сумi 170,0 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 31.12.2014р. 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 30.09.2015р. становить (3 601 531,0) 

тис. грн. (станом на 31.12.2014р. становить (4 083 101,0) тис. грн., зменшення збитку на 481 570,0 

тис. грн. Сума непокритого збитку на початок року була вiдкоригована (зменшена) на суму  

2 681 074,0 тис. грн., яка складає вартiсть уточнення оцiнки вiдповiдних статей капiталу. 

Всього власний капiтал: станом на 30.09.2015р. складає 24 357 070,0 тис. грн. (станом на 

31.12.2014р. 18 582 177,0 тис. грн., збiльшення на 5 774 893,0 тис. грн.). 

Протягом 9 мiсяцiв 2015 року розмiр власного капiталу збiльшився на 5 774 893,0 тис. грн. до 

показникiв на початок звiтного року, у тому числi за рахунок показника непокритого збитку 

збiльшився на 481 570,0 тис. грн., за рахунок показника капiталу у дооцiнках збiльшився на  

5 293 438,0 тис. грн, за рахунок показника додаткового капiталу зменшився на суму 115,0 тис. грн. 

Показник непокритого збитку протягом 9 мiсяцiв 2015 року змiнювався пiд впливом наступних 

подiй: 

- Збиток (сiчня - вересня) 2015 року – 586 716,0 тис. грн., форма №2 «Звiт про фiнансовi 

результати» (код рядка 2355).  

- Амортизацiю резерву доооцiнки вiднесено на нерозподiлений прибуток в сумi 1 052 944,0 тис. 

грн. 

- При вибуттi переоцiненого об'єкта основних засобiв резерв переоцiнки, який вiдноситься до 

такого об'єкта, списується на нерозподiлений прибуток в сумi 15 342,0 тис. грн. 

На показник капiталу у дооцiнках протягом 9 мiсяцiв 2015 року вплинули наступнi подiї: 

-Проведена індексація вартості основних засобів, сума дооцінки збільшила капітал у дооцінках в 

сумі 7 783 751,0 тис.грн., та зменшила на суму відстроченого податку на прибуток, пов’язаного з 

дооцінкою в сумі 1 401 075,0 тис. грн. 

-Додаткова вартість НКС була передана на основні засоби, яка зменшила капітал у дооцінках  в 

інших сукупних доходах на суму 301,0 тис. грн., та збільшила суму відстроченого податку на 

прибуток в сумі 54,0 тис. грн. 

- Нарахована сума резерву на знецiнення по ранiше дооцiненим об'єктам основних засобiв 

зменшила резерв переоцiнки в iнших сукупних доходах на суму 25 250,0 тис. грн., та збiльшила 

суму вiдстроченого податку на прибуток, пов’язаного з нарахуванням резерву, в сумi 4 545,0 тис. 

грн. 

- Сума амортизацiї резерву дооцiнки та резерв переоцiнки на переоцiнений об'єкт основних 

засобiв, який вибув, вiднесенi на нерозподiлений прибуток та зменшили капiтал у дооцiнках в сумi 

1 068 286,0 тис. грн. 

На показник додаткового капiталу протягом 9 мiсяцiв 2015 року вплинули наступнi подiї: 

- Iншi змiни 115,0 тис. грн. 

 

15 Географiя продажiв i основнi покупцi 

Далi представлена iнформацiя про продажi за видами продукцiї без ПДВ: 

Перiод//Агломерат//Прокат// Сляби// Чавун// Iнше// Всього 

9 мiсяцiв 2014 року//2 457 300//14 399 177//1 338 346//3 210 153//575 267//21 980 243 

9 мiсяцiв 2015 року//3 620 140//15 063 757//863 457//4 173 155//1 391 059//25 111 568 

Далi представлена iнформацiя про географiю продажiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» без ПДВ: 

Найменування//9 мiсяцiв 2014 року//9 мiсяцiв 2015 року 

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї в межах митної територiї України//6 174 479//8 693 373 

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї за межi митної територiї України//15 744 905//16 335 877  
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Дохiд вiд реалiзацiї послуг//60 859//82 318 

Разом//21 980 243//25 111 568 

Реалiзацiя готової продукцiї за 9 мiсяцiв 2015 року збiльшилась в порiвняннi з рiвнем 9 мiсяцiв 

2014 року у зв’язку зi змiнами курсу валют. 

Найбiльш активнi країни-iмпортери продукцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» за 9 мiсяцiв 2015 року: 

Туреччина (питома вага в загальному обсязi експорту продукцiї комбiнату – 9,4%), США (11,5%), 

Росiйська Федерацiя (14,6%), Iталiя (18,0%). 

 

16 Витрати за елементами 

Найменування//9 мiсяцiв 2014 року//9 мiсяцiв 2015 року 

Матерiальнi витрати//17 424 859//22 013 935 

Витрати на оплату працi//1 337 471//1 401 469 

Вiдрахування на соцiальнi заходи//531 186//475 308 

Амортизацiя//1 166 172//1 937 581 

Iншi витрати//1 247 959//1 613 552 

Змiни в залишках готової продукцiї, незавершеному виробництвi, напiвфабрикатiв та внутрiшнiй 

оборот// (235 033)// (1 239 548) 

Змiни ГП, НЗП, ТМЦ- резерви//(151 610)// 42852 

Уцiнка ТМЦ//108 611//49067 

Переоцiнка основних засобiв//(314 971)// (52 901) 

Переоцiнка НКС//-//(1 366) 

Всього операцiйних витрат:// 21 114 644//26 239 949 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї//19 875 200//24 965 989 

Витрати на реалiзацiю//946 097//988 247 

Адмiнiстративнi витрати//293 347//285 713 

Всього операцiйних витрат:// 21 114 644//26 239 949 

 

17 Iншi доходи i витрати  

Найменування//9 мiсяцiв 2014 року Доходи//9 мiсяцiв 2014 року Витрати//9 мiсяцiв 2015 року 

Доходи//9 мiсяцiв 2015 року Витрати 

Iншi операцiйнi доходи i витрати 

Операцiйна оренда активiв//27 928//28 026//29 568//38 876 

Операцiйна курсова рiзниця//1 618 641//847 079//3 140 913//2 667 635 

Реалiзацiя iнших оборотних активiв//183 379//169 220//732 178//684 116 

Штрафи, пенi, неустойки//8 287//7 106//4 796//4 401 

Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення//13 421// 

54 498//11 646//52 939 

Iншi операцiйнi доходи i витрати//344 819//507 079//1 014 338//837 592 

Доходи i витрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в: 

асоцiйованi пiдприємства//-//10 619//-//- 

Iншi фiнансовi доходи i витрати 

Проценти//8 043//-//8 982//- 

Iншi фiнансовi доходи i витрати//3 362//149 611//3004//279 280 

Iншi доходи i витрати 

Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй//2 212//2 089//-//39 

Результат оцiнки корисностi//-//4 973//-//4 891 

Списання необоротних активiв// X//5 029// X//20 092 

Iншi доходи i витрати//29 394//36 940//92 218//34 908 
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18 Податок на прибуток 

Товариство 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//9 мiсяцiв 2014 року//9 мiсяцiв 2015 року 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток//(209 997)//128 791 

 

19 Прибуток на акцiю  

Збиток/Прибуток на одну акцiю розраховується шляхом дiлення збитку/прибутку за звiтний 

перiод на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного перiоду. 

Найменування//9 мiсяцiв 2014 року//9 мiсяцiв 2015 року 

Збиток/Прибуток за перiод//1 072 819//(586 716) 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй//12 371 260 750//12 371 260 750 

Збиток/Прибуток на акцiю (у українських копiйках)// 0,08672//(0,04743) 

 

Фiнансовий директор Г.М.Демидов 

Головний бухгалтер I.В.Шиян 

 


