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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Генеральний 
директор 

      
Магомедов Муса Сергоєвич 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
23.07.2015 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 2 квартал 2015 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

00191075 

4. Місцезнаходження 

86065, Донецька область, мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, 1 

5. Міжміський код, телефон та факс 

062 2092555 062 2092560 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 

24.07.2015 

(дата) 

2. Квартальна інформація 
розміщена на сторінці 

http://akhz.metinvestholding.com/ru в мережі 
Інтернет 

 
(адреса сторінки) (дата) 



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 
 

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) 

 



19. Примітки: 
До складу квартальної iнформацiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" не включено: 
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - не заповнюється, протягом 
звiтного перiоду ПАТ "АКХЗ" не брало участi в створеннi юридичних осiб. 
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не заповнюється, на ПАТ "АКХЗ" вiдсутня 
посада корпоративного секретаря, протягом звiтного перiоду посаду корпоративного секретаря не 
обирали та нiкого на неї не призначали. 
7. Вiдомостi про цiннi папери: 
2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - не заповнюється, у звiтному перiодi ПАТ "АКХЗ" облiгацiї 
не випускав. 
3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не заповнюється, протягом звiтного 
перiоду ПАТ "АКХЗ" iншi цiннi папери не випускав.  
4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не заповнюється, у звiтному перiодi ПАТ 
"АКХЗ" похiднi цiннi папери не випускав. 
8. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 
9. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - не заповнюється, у звiтному перiодi на ПАТ 
"АКХЗ" конвертацiї цiнних паперiв не було. 
10. Iнформацiя про замiну управителя - не заповнюється, у звiтному перiодi на ПАТ "АКХЗ" 
замiни управителя не вiдбувалось. 
11. Iнформацiя про керуючого iпотекою - не заповнюється, у ПАТ "АКХЗ" не має керуючого 
iпотекою. 
12. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв - не заповнюється, протягом 
звiтного звiтному перiодi не вiдбувалося трансформацiї (перетворення) iпотечних активiв. 
13. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 
консолiдованим iпотечним боргом - не заповнюється, у звiтному перiодi на ПАТ "АКХЗ" не було 
реєстра забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом. 
14. Iнформацiя про iпотечне покриття: 
1) Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття - не заповнюється, на 
ПАТ "АКХЗ" у звiтному перiодi не було iпотечних активiв у складi iпотечного покриття. 
2) Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - не заповнюється, у звiтному 
перiодi на ПАТ "АКХЗ" не було iпотечних активiв у складi iпотечного покриття. 
3) 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 - не заповнюється,у звiтному 
перiодi на ПАТ "АКХЗ" не було iпотечних облiгацiй. 
4) Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - не заповнюється, на ПАТ "АКХЗ" не має 
iпотечних активiв.  
15. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв - 
не заповнюється, на ПАТ "АКХЗ" протягом звiтного перiоду не було iпотечних активiв.  
16. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
облiку - не заповнюється, оскiльки емiтент складає звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi. 
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будiвництва) - не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, 
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" 

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

А01 №293428 

3. Дата проведення державної 
реєстрації 

30.12.1993 

4. Територія (область) Донецька  

5. Статутний капітал (грн) 343310000.00 

6. Відсоток акцій у статутному 
капіталі, що належать державі 

0.00 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) 
статутного капіталу, що передано до 
статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової 
компанії 

0.00 

8. Середня кількість працівників 
(осіб) 

3698 

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

19.10 Виробництво коксу та коксопродуктiв;, 35.30 
Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря; 

, 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля.  

10. Органи управління підприємства 

Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв 
Товариства; Наглядова рада ПАТ "АКХЗ" - Private Limited 

Liability Company ”Metinvest B.V.” ; Виконавчий орган 
Товариства (одноосiбний) – 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. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi 
органiв управлiння пiдприємства не вiдбувалось.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

Публiчне акцiонерне 
товариство "ПУМБ" 

2) МФО банку 334851 

3) поточний рахунок 26003962485538 

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

ING банк Украина 

5) МФО банку 300539 

6) поточний рахунок 26005213092900 
 



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 

Виробництво особливо 
небезпечних хiмiчних речовин 

АВ 582604  19.05.2011 
Мiнiстерство промислової полiтики 

України 
03.03.2016 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з 
законодавством України дiяльнiсть з виробництва особливо небезпечних 
хiмiчних речовин буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде 

здiйснювати вказану дiяльнiсть. 

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

АВ 588157  30.08.2011 

Державна Архiтектурно-будiвельна 
iнспекцiя України Iнспекцiя 
державного архiтектурно-

будiвельного контролю у Донецькiй 
областi  

29.03.2016 

Опис 
Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з 

законодавством України будiвельна дiяльнiсть буде пiдлягати лiцензуванню та 
якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть. 

Виробництво теплової енергiї на 
теплоелектроцентралях та 
установках з використанням 

нетрадицiйних або 
поновлювальних джерел енергiї 

АГ 500427  11.08.2011 
Нацiональна комiсiя регулювання 
електроенергетики України (НКРЕ)  

02.08.2021 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з 
законодавством України виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях 

та установках з використанням нетрадицiйних або поновлювальних джерел 
енергiї буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати 

вказану дiяльнiсть. 

Виробництво електричної енергiї  АГ 500393 08.06.2011 
Нацiональна комiсiя регулювання 
електроенергетики України (НКРЕ)  

04.04.2017 

Опис 
Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з 
законодавством України виробництво електричної енергiї буде пiдлягати 
лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть. 

Надання послуг з перевезення 
пасажирiв i небезпечних вантажiв 

автомобiльним транспортом 
АГ 590995  13.07.2011 

Мiнiстерство транспорту i зв`язку 
України 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї необмежений. Дiю лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля 
закiнчення її дiї згiдно з законодавством України надання послуг з перевезення 
пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом буде пiдлягати 

лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть. 

Централiзоване водопостачання та 
водовiдведення  

АГ 572402 16.05.2011 
Донецька обласна державна 

адмiнiстрацiя 
11.04.2015 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з 
законодавством України здiйснення централiзованого водопостачання та 
водовiдведення буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде 

здiйснювати вказану дiяльнiсть. 

Виробництво, придбання, 
зберiгання, перевезення, ввезення 
на територiю України, вивезення з 

територiї України, реалiзацiя 
(вiдпуск), знищення, використання 

прекурсорiв  

АЕ 179552 23.10.2012 
Державна Служба України з 
контролю за наркотиками 

13.09.2017 



Опис 

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо згiдно з законодавством України пiсля 
закiнчення її дiї дiяльнiсть з виробництва, придбання, зберiгання, перевезення, 

ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, реалiзацiя 
(вiдпуск), знищення, використання прекурсорiв буде пiдлягати лiцензуванню та 

якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть. 

Постачання електричної енергiї за 
нерегульованим тарифом 

АВ 617870  04.04.2012 
Нацiональна комiсiя, що здiйснює 
державне регулювання у сферi 

енергетики (НКРЕ) 
04.04.2017 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з 
законодавством України постачання електричної енергiї за нерегульованим 
тарифом буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати 

вказану дiяльнiсть. 

Надання послуг з перевезення 
небезпечних вантажiв залiзничним 

транспортом  
АВ 548932 22.07.2011 

Мiнiстерство iнфраструктури 
України 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї необмежений. Дiю лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля 
закiнчення її дiї згiдно з законодавством України надання послуг з перевезення 
небезпечних вантажiв залiзничним транспортом буде пiдлягати лiцензуванню та 

якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть. 

Транспортування теплової енергiї 
магiстральними та мiсцевими 
(розподiльчими) тепловими 

мережами 

АД 041860  02.11.2012 
Нацiональна комiсiя, що здiйснює 
державне регулювання у сферi 

комунальних послуг  
09.10.2017 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з 
законодавством України дiяльнiсть з транспортування теплової енергiї 

магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами буде 
пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть. 

Постачання теплової енергiї АД 041861 02.11.2012 
Нацiональна комiсiя, що здiйснює 
державне регулювання у сферi 

комунальних послуг 
09.10.2017 

Опис 
Термiн лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з 

законодавством України надання послуг з постачання теплової енергiї буде 
пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть. 

Медична практика АГ 597475 20.03.2012 
Мiнiстерство охорони здоров`я 

України 
Необмежена 

Опис 
Термiн дiї лiцензiї необмежений. Дiю лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля 
закiнчення її дiї згiдно з законодавством України медична практика буде 

пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть. 

Митна брокерська дiяльнiсть  АЕ 190573 07.06.2013 
Мiнiстерство доходiв i зборiв 

України  
Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї необмежений. Дiю лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля 
закiнчення її дiї згiдно з законодавством України митна брокерська дiяльнiсть 
буде пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану 

дiяльнiсть. 

Централiзоване водовiдведення АЕ 287998 26.05.2015 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 
державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП) 

29.04.2020 

Опис 
Термiн дiї лiцензiї буде подовжено, якщо пiсля закiнчення її дiї згiдно з 

законодавством України здiйснення централiзованого водовiдведення буде 
пiдлягати лiцензуванню та якщо товариство буде здiйснювати вказану дiяльнiсть. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Генеральний директор 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Магомедов Муса Сергоєвич 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1970 

5. Освіта 
Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi, "Економiка 

торгiвлi", 1991р., Мiжнародний iнститут менеджменту МIМ - Київ, 
"Бiзнес-адмiнiстрування", 2007р.  

6. Стаж роботи (років) 17.9 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Генеральний директор ПАТ «Запорiжкокс» 

8. Опис 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових 
осiб емiтента не вiдбувалося. Досвiд роботи на посадi Генерального 

директора ПАТ «АКХЗ» - 2 роки та 7 мiсяцiв (станом на 
30.06.2015). Призначення посадової особи виконано на пiдставi 
Рiшення Наглядової ради ПАТ «АКХЗ» № 49 вiд "05" листопада 
2012 року. Строк, на який призначено особу: з 05.11.2012 року по 

01.04.2014 року включно. "01" квiтня 2014 року на засiданнi 
Наглядової ради ПАТ «АКХЗ» (Рiшення № 100 вiд "01" квiтня 2014 

року) було прийнято рiшення про подовження термiну 
повноважень Генерального директора ПАТ «АКХЗ», а саме: 
подовжити з "02" квiтня 2014 року до "01" квiтня 2015 року 

(включно) термiн повноважень Генерального директора 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДIЇВСЬКИЙ 
КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» Магомедова Муси Сергоєвича. «30» 
березня 2015 року на засiданнi Наглядової ради ПАТ «АКХЗ» 

(Рiшення № 126 вiд "30" березня 2015 року) було прийнято рiшення 
про подовження термiну повноважень Генерального директора 
ПАТ «АКХЗ», а саме: подовжити з "02" квiтня 2015 року до "01" 
квiтня 2016 року (включно) термiн повноважень Генерального 
директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» Магомедова Муси 
Сергоєвича. 

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює 
одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний 

директор Товариства.  
До компетенцiї Генерального директора Товариства належить 
вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi 
здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi 

Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї 



Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради 
Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв.  
Генеральний директор Товариства дiє в iнтересах Товариства. 

Генеральний директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, 
передбачених законодавством України, Статутом Товариства, 

Положеннями про Виконавчий орган Товариства (у разi 
прийняття/затвердження), рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства. 
Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства 
перед юридичними та фiзичними особами, державою, державними 
та громадськими установами, органами й органiзацiями, вчиняє вiд 
iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi 

дiї, приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма 
працiвниками Товариства. Генеральний директор Товариства 
самостiйно розпоряджається коштами, майном та майновими 

правами Товариства у межах, що встановленi Статутом Товариства, 
внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової 

ради Товариства.  
Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за 

результати дiяльностi Товариства та виконання покладених на 
Товариство завдань.  

Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам 
акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує 

та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рiшень. 
Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства:  
- 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;  

- 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; 
- 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; 

- реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову 
полiтику Товариства; 

- виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 
рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання; 
- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з 

окремих питань своєї дiяльностi; 
- за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про 
напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм 
фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених 

Статутом Товариства; 
- 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; 
- виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до 
положень чинного законодавства України та Статуту Товариства. 
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;  

- приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та 
звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi 

питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;  
- приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на 

працiвникiв Товариства;  
- органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi 

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

- призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, 
виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних 
структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; 

- визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, 
фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, 

виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних 
структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; 

- 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; 
- 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;  
- виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган 

при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з 
працiвниками Товариства;  

- пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства 
здiйснює вiдчуження нерухомого майна Товариства та об'єктiв 

незавершеного будiвництва Товариства;  
- органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних 
паперiв, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової 

ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 
- 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; 

- 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; 
- пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та 
виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим 
колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його 

умов; 
- 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; 
- приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в 

Товариствi;  
- в межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог 

пункту 16.10.1.58 Статуту) видає довiреностi (без права 
передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти 
iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми 
особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, 
контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про 

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

Наглядовою радою Товариства; 
- 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; 
- затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi 
пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства;  

- приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань 
перед контрагентами i третiми особами; 

- приймає рiшення щодо ефективного використання активiв 
Товариства;  

- звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, 
якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради 

Товариства; 
- вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та 

поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства; 
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до 
виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення яких не 

потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради 
Товариства та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

Генеральний директор Товариства має право: 
- вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi 

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



iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений Статутом, в 
межах компетенцiї та повноважень останнього, або був 

уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства 
або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

- представляти Товариство в його вiдносинах з iншими 
юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими 
установами, органами державної влади i управлiння, державними та 

громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, 
самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi 
угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення 
яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, 

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

управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв; 
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), 
рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте 
Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства;  
- вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та 

фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання 
коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, 

касових та iнших фiнансових операцiй Товариства; 
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням 
обмежень, встановлених Статутом, внутрiшнiми положеннями 

Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв 
Товариства; 

- з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, 
видавати (без права передоручення), пiдписувати та вiдкликати 

доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним 
та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично 

значимих дiй;  
- видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi 

документи щодо дiяльностi Товариства; 
- приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з 
питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства;  

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

- надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов'язковими для 
виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз 

Товариством, та усiма уповноваженими представниками 
Товариства;  

- пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом 
Товариства; 

- здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом. 
Генеральний директор Товариства зобов'язаний: 

- виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi в межах 

повноважень та компетенцiї, встановленої Статутом Товариства; 
- 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. 

На iнших пiдприємствах та у органiзацiях генеральний директор 
посад не обiймає.  

Перелiк попереднiх посад: iнженер з постачання науково-
виробничого кооперативу, директор товариств, старший менеджер 

товариства, голова наглядової ради товариства, генеральний 
директор товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  

Змiн призначення на посадi на протязi звiтного кварталу не було. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення її паспортних 

даних.  

1. Посада Головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Iстомiна Iрина Володимирiвна 

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

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1967 

5. Освіта 
Вища, 1992р. -Донецький державний унiверситет, факультет 

"Бухгалтерський облiк та аналiз господарчої дiяльностi", 
спецiальнiсть - економiст. 

6. Стаж роботи (років) 24.1 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ВАТ " Авдiївський коксохiмiчний завод", заступник головного 
бухгалтера 

8. Опис 
До повноважень та обов'язкiв головного бухгалтера вiдносяться: 
- забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись 

єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про 



бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (IFRS), 

нормативних документiв Мiнiстерства фiнансiв, затвердженої по 
пiдприємству облiкової полiтики, з урахуванням особливостей 
дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних; 

- органiзацiя роботи бухгалтерської служби, контроль за 
вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх 

господарських операцiй; 
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку необоротних та 

оборотних активiв, власного капiталу, довгострокових та поточних 
зобов'язань, доходiв та витрат вiд дiяльностi пiдприємства; 
- вимога вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення 

неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку 
первинних документiв; 

- прийняття всiх необхiдних заходiв для запобiгання 
несанкцiонованому непомiтного справлення записiв у первинних 

документах i регiстрах бухгалтерського облiку збереження 
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом 

встановленого строку; 
- органiзацiя складення на пiдставi даних бухгалтерського облiку 
фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в 

встановленi термiни користувачам; 
--здiйснення заходiв по наданню повної, правдивої та 

неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результатах 
дiяльностi та рух грошових коштiв пiдприємства; 

- прийняття участi у пiдготовцi та наданнi iнших видiв перiодичної 
звiтностi, якi обумовлюють наявнiсть пiдпису головного 
бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з 

нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями; 
- приймати участь у проведеннi економiчного аналiзу 

господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства по даним 
бухгалтерського облiку та звiтностi з метою виявлення 

внутрiгосподарських резервiв, усунення страт та невиробничих 
витрат; 

- органiзацiя своєчасного та правильного складання фактичних 
звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт 

(послуг); 
- органiзацiя у встановленому розмiрi та встановленi строки 
розрахунку та виплати заробiтної платнi кожного робiтника, 

розрахунок утримань iз заробiтної плати, нарахувань на заробiтну 
плату та вiдрахувань до бюджету та позабюджетних фондiв; 

- органiзацiя нарахування та контролю за своєчасним 
перерахуванням обов'язкових податкiв та зборiв, iнших 

обов'язкових платежiв до бюджету та позабюджетних фондiв на 
пiдставi розрахункiв, як самої бухгалтерiєю, так й структурними 

пiдроздiлами заводу; 
- за згодою з Керуючою компанiєю та фiнансовим директором 
пiдприємства забезпечення перерахування податкiв та зборiв, 
iнших обов'язкових платежiв, передбачених законодавством, 
проводити розрахунки з iншими кредиторами у вiдповiдностi з 

договiрними зобов'язаннями; 
- здiйснення контролю за рацiональним та ефективним 

використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв; 



- приймання участi у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на 
пiдприємствi, оформленнi мета рiалiв, пов'язаних з нестачами та 
вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, крадiжки та порчi активiв 

пiдприємства; 
- участь роботi з пiдготовки пропозицiй для Керуючої компанiї та 

Генерального директора пiдприємства щодо: 
- визначення облiкової полiтики пiдприємства , внесення змiн до 
виборчої облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку 
з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення 

облiкових даних; 
- розробки систем i форм внутрiшньогосподарського ( 

управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової 
системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i 

контролю господарських операцiй; 
- визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та 

зведених облiкових документiв ; 
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та 
чисельностi її працiвникiв , пiдвищення професiйного рiвня 
бухгалтерiв , забезпечення їх довiдковими матерiалами; 

- полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та 
шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв ; 

- забезпечення збереження майна , рацiонального та ефективного 
використання матерiалiв , трудових i фiнансових ресурсiв , 

залучення кредитiв та їх погашення . 
- керiвництво працiвниками бухгалтерiї пiдприємства i розподiл 
мiж ними посадовi завдання та зобов'язання. Знайомство цих 
працiвникiв з нормативно - методологiчними документами та 

iнформацiйними матерiалами, що стосуються їх дiяльностi, а також 
iз змiнами в чинному законодавствi; 

- здiйснення розробки та перегляд Положення про структурний 
пiдроздiл, посадових iнструкцiй працiвникiв бухгалтерiї, доповнень 

i змiн до них; 
- дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку; 

- виконання правил i норми охорони працi, виробничої санiтарiї та 
пожежної безпеки; 

- виконання вимог Закону України "Про охорону працi" , 
Положення "Система управлiння охороною працi ПАТ"АКХЗ" 

(СУОП)". 
Головний бухгалтер має право: 

1. Вимагати вiд структурних пiдроздiлiв пiдприємства дотримання 
порядку оформлення операцiй i надання у встановленi термiни 
необхiдних первинних документiв та iнформацiї для здiйснення 

встановлених бухгалтерських функцiй; 
2. В межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; 

3. Перевiряти в структурних пiдроздiлiв пiдприємства дотримання 
встановленого порядку прийому, оприбуткування, зберiгання i 
витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших 

цiнностей; 
4.Погоджувати списки посадових осiб, на яких покладається 

обов'язок складання первинних документiв i яким надається право 
їх пiдпису.  

5. Погоджувати призначення, звiльнення i перемiщення 
матерiально-вiдповiдальних осiб (завiдувачiв складами та iн); 



6. Не приймати до виконання неналежним чином оформленi 
первиннi документи та документи за операцiями, якi суперечать 
законодавству i встановленому порядку приймання, зберiгання i 
витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших 

цiнностей; 
7. Контролювати структурнi пiдроздiли та посадових осiб у 

питаннях дотримання порядку облiку, зберiгання i витрачання 
грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, рацiонального 
та ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових 

ресурсiв; 
8. Вносити пропозицiї керiвництву пiдприємства про притягнення 
до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб 

пiдприємства за результатами перевiрок; 
9. Готувати пропозицiї про зниження розмiрiв премiї та 

позбавлення премiй керiвникiв цехiв, дiльниць, бригад, вiддiлiв та 
iнших пiдроздiлiв i служб, якi не забезпечують виконання 

встановлених правил оформлення первинної документацiї, ведення 
первинного облiку та iнших вимог щодо органiзацiї облiку i 

контролю; 
10. Виступати у встановленому порядку вiд iменi пiдприємства з 
питань, що належать до компетенцiї бухгалтерiї в податкову, 

фiнансових органах, органах державних позабюджетних фондiв, 
банках, кредитних установах, а також в iнших пiдприємствах, 

органiзацiя, установах; 
11. За погодженням з Генеральним директором пiдприємства 

залучати експертiв i фахiвцiв в областi бухгалтерського облiку для 
консультацiй, пiдготовки висновкiв, рекомендацiй i пропозицiй; 

12. Запитувати вiд структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв 
пiдприємства iнформацiю i документи, необхiднi для виконання 

своїх посадових обов'язкiв; 
13. Допускати осiб державних податкових iнспекцiй для 

обстеження примiщень, що використовуються для одержання або 
пов'язаних з утриманням об'єктiв оподаткування, а також для 

перевiрок з питань нарахування та сплати податкiв. 
Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за: 

Якiсть i своєчаснiсть виконання покладених цiєю посадовою 
iнструкцiєю завдань та обов'язкiв. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Змiн призначення на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, бухгалтер-ревiзор 
контрольно-ревiзiйного бюро, заступник головного бухгалтера по 

ревiзiйнiй роботi. 
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення її паспортних 

даних. 

1. Посада одноособовий член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Privatе Limited Liability Company «Metinvest B.V.» 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 

д/н 24321697 д/н 



або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

4. Рік народження 0 

5. Освіта д/н 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Одноособовий член Нагядової ради ПАТ "АКХЗ"  

8. Опис 

Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. 
(Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) є одноособовим 

членом Наглядової Ради Товариства. 
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє 

iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та 
законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом 

та чинним законодавством України, контролює та регулює 
дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада 
Товариства дiє на пiдставi цього Статуту та Положення про 

Наглядову раду Товариства. 
Головними функцiями Наглядової ради Товариства є: визначення 

стратегiї розвитку Товариства; забезпечення ефективного контролю 
за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; забезпечення 

реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також врегулювання 
корпоративних конфлiктiв; забезпечення ефективної дiяльностi 

Виконавчого органу Товариства. 
До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення 
питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством 
України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради 

Загальними зборами. До виключної компетенцiї та повноважень 
Наглядової ради належить вирiшення питань: затвердження 
внутрiшнiх положень Товариства, якi впливають або можуть 

вплинути на права та обов’язки акцiонерiв Товариства, включаючи, 
але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок 
захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю Товариства; Положення про вiдповiднi 
фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли 
Товариства тощо; пiдготовка та затвердження порядку денного 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про 
дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 
денного; прийняття рiшення про проведення чергових та 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; прийняття 
рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених 

Товариством акцiй; 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; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством 

цiнних паперiв (за виключенням акцiй); затвердження ринкової 
вартостi майна у випадках, що прямо передбаченi цим Статутом, 



Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним 
законодавством; 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; затвердження умов цивiльно-правового чи трудового 
договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на 
посаду Генерального директора Товариства; 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; 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; визначення 
дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi 

про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 
межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття 
рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; 
обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства (за винятком випадкiв, встановлених 

Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття рiшення 
про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства 
депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та 
прийняття рiшення про розiрвання такого договору; 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; 
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»; визначення ймовiрностi визнання Товариства 
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань 
або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 
викупу акцiй; 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»; 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; затвердження форми i тексту бюлетенiв для 
голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства за 



питаннями порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства; 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); визначення дати 
складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

Загальних зборах акцiонерiв Товариства; прийняття рiшення про 
призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних 

паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi 
такому розпоряднику; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй 

та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства; запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього 

аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. 
Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього 

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

органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства; 
утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв 
Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу 

комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання 
членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку 
питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети 
Наглядової ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження 
вiдповiдних положень про комiтети Наглядової ради Товариства; 
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; прийняття рiшення про участь 

Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж акцiонерами 
Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi 

зобов’язання як акцiонери; 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; 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; надання 
попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо надання 

Товариством поворотної фiнансової допомоги, позики, позички та 
iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених чинним 

законодавством; 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); 

надання попереднього дозволу на вчинення Товариством 
правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, 
незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; 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; 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); надання попереднього дозволу на 

вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або 
вiдступлення права вимоги; прийняття рiшень про затвердження 
результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй 
Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про розмiщення 
облiгацiй Товариства в межах та об’ємах, визначених Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства; 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 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю, або 

якщо загальна балансова вартiсть майна, що передається в оренду, 
на пiдставi договорiв, укладених Товариством протягом 

календарного року, перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) 
гривень, а стосовно таких операцiй та договорiв щодо земельних 
дiлянок – незалежно вiд їх вартостi; 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; 

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; прийняття рiшення про використання 
коштiв резервного капiталу Товариства, крiм випадкiв, 

передбачених пунктом 10.4. цього Статуту; прийняття рiшення про 
заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, 

затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;  
прийняття рiшення про обрання уповноваженого на зберiгання 

первинних документiв системи реєстру власникiв цiнних паперiв; 
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 500 000,00 (п’ятсот тисяч) 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 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень; 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; прийняття рiшення 

про призначення особи, що буде виконувати обов`язки 
Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової 
вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних днiв або його 
звiльнення; 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 150 000 
000,00 (сто п’ятдесят 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 цього Статуту; 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; 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 100 000,00 (сто 
тисяч) гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати 

(крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний 
рiк перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень, а стосовно 

укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд 
їх вартостi; 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; 
попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства 



(у випадку їх укладання або внесення до них змiн та/або 
доповнень); надання попереднього дозволу на видачу Генеральним 
директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших 

чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують 
нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається 
рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової ради чи Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства за цим Статутом чи за чинним 
законодавством; затвердження результатiв рiчної дiяльностi 

дочiрнiх пiдприємств, визначення порядку розподiлу прибутку / 
покриття збиткiв дочiрнiх пiдприємств; вирiшення iнших питань, 

що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 
Товариства згiдно iз законодавством, цим Статутом та Положенням 

про Наглядову раду Товариства.  
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний: бути лояльним по 

вiдношенню до Товариства; 
дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та 
завдань Наглядової ради Товариства; здiйснювати свою дiяльнiсть 

добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства; 
особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради 

Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, 
а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради 

Товариства неможлива з поважних причин; завчасно повiдомляти 
Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях 

Наглядової ради Товариства; пiд час голосування з питань порядку 
денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi 
рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, 
наданi до засiдання Наглядової ради Товариства; оцiнювати ризики 
та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при 
голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради 
Товариства; не розголошувати та не використовувати в особистих 
цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну 

та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про 
дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може 
призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi 
Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї 

Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком 
випадкiв, передбачених чинним законодавством України; 

виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства та/або Наглядової ради Товариства. 

Змiн призначення на посадi протягом звiтного перiоду не було. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова 

компанiя АСКА" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 13490997 

4. Місцезнаходження 83052 Донецька область м.Донецьк пр.Iллiча б.100 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 

АГ №569992 



вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

26.04.2011 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(062) 348-38-00 (062) 348-38-87 

8. Вид діяльності 
Iншi послуги у сферi страхування; допомiжна дiяльнiсть у сферi 

страхування та пенсiйного забезпечення 

9. Опис 

Страхова компанiя здiйснює обов'язкове та добровiльне страхування.  
До обов'язкового страхування вiдноситься:  

1. Цивiльно-правова вiдповiдальнiсть власникiв наземних 
транспортних засобiв; 

2. Страхування водiїв вiд нещасного випадку i пасажирiв, 
санкцiоновано перебувають на транспортi; 

3. Перевезення небезпечних вантажiв автомобiльним та залiзничним 
транспортом. 

До добровiльного страхування вiдноситься: 
1. Страхування майна й страхування збиткiв внаслiдок перерви у 

виробництвi; 
2. КАСКО транспортного засобу; 

3. Страхування водiїв вiд нещасного випадку на транспортi. 

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 область, м. Буча, бул. Б.Хмельницького, буд.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 

(062) 337-10-41 (062) 337-10-41 

8. Вид діяльності Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах 

9. Опис 
Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 

депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи. 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 

4. Місцезнаходження 01004 м.Київ вул. Шовковична, 42-44 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

АД 034421 

6. Дата видачі ліцензії або 11.06.2012 



іншого документа 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 277-50-03 (044) 277-50-01 

8. Вид діяльності Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями 

9. Опис Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 36184092 

4. Місцезнаходження 01004 м. Київ вул. Шовковична, 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 

(044) 495-74-74 (044) 495-74-73 

8. Вид діяльності Управлiння фiнансовими ринками 

9. Опис Включення цiнних паперiв до бiржового списку. 

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 вул. Нижний Вал 17/8  

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ 581322 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

19.09.2006 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 279-65-39 (044) 279-10-79 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

9. Опис 

ПАТ "НДУ" надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в 
цiнних паперах Емiтента, обслуговування операцiй Емiтента щодо 
розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та 
обслуговування операцiй Емiтента щодо випущених ним цiнних 
паперiв вiдповiдно до дiючого законодавства, згiдно з укладанням 

договору № ОВ-1708 вiд 11.11.2013 р. 

1. Найменування Fitch Ratings. Ltd 

2. Організаційно-правова 
форма 

Корпорація  

3. Kод за ЄДРПОУ 1316230 



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

Colonnade 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

д/н 

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 
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. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Днiпроiнмед»  

2. Організаційно-правова 
форма 

Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 21870998 

4. Місцезнаходження 49005, м.Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, б.21, офiс 307 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

№ 584873 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

25.08.2011 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(056) 370-18-96, (056) 726-55-40, (056) 726-55-53 (056) 370-18-96, 726-
54-14 

8. Вид діяльності 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

9. Опис 

Надання послуг: перестрахування; оцiнювання ризикiв та завданої 
шкоди; дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв; для iнших страховикiв 

на пiдставi укладених цивiльно-правових (господарсько-
правових)угод, надання послуг (виконання робiт), якщо це 

безпосередньо пов’язано iз зазначеними видами дiяльностi в тому 
числi страхове посередництво, а також будь-якi операцiї для 

забезпечення власних господарських потреб. 



VIII. 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 

09.07.2010 516/1/10 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000079222 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  

1.76 195062500 343310000 100.00 

Опис 

У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх ринках емiтентом не здiйснювалася. На внутрiшньому ринку торгiвля 
простими iменними акцiями ПАТ «АКХЗ» здiйснювался на:  

1) ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС», з якою було укладено договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi. Простi iменнi акцiї ПАТ "АКХЗ" 
(код за ЄДРПОУ – 00191075, код ПФТС – AVDK) бездокументарної форми iснування станом на 30.06.2015р. перебували у Списку 

позалiстингових цiнних паперiв Бiржового Списку ПФТС. Протягом звiтного перiоду: найвища цiна на акцiї – 1,4147 гривень/акцiя; найнижча 
цiна – 1,0985 гривень/акцiя. Загальний обсяг угод з продажу акцiй ПАТ «АКХЗ» у звiтному перiодi – 895 800 штук на загальну суму 1 136 

223,00 гривень. Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «АКХЗ» станом на день укладання останнього у звiтному перiодi бiржового контракту – 1,1281 
гривень/акцiя. Ринкова капiталiзацiя станом на день укладання останнього у звiтному перiодi бiржового контракту склала 0,22 млрд. гривень. 

2) ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», з якою укладено договiр про включення цiнних паперiв до Бiржового списку з включенням до Бiржового 
реєстру (проходження процедури лiстингу). Простi iменнi акцiї ПАТ "АКХЗ" (код за ЄДРПОУ – 00191075, код УБ – AVDK) бездокументарної 

форми iснування у звiтному перiодi були включенi до бiржового реєстру – до другого рiвня лiстингу ПАТ «Українська бiржа». Протягом 
звiтного перiоду найвища та найнижча цiни акцiй за безадресними угодами складала: найвища цiна – 1,5 гривень, найнижча – 0,86 гривень. 

Загальний обсяг укладених угод протягом звiтного перiоду – 8 399 803,08 гривень; ЦП – 6 992 438 шт.; кiлькiсть угод – 2659. Ринкова 
капiталiзацiя акцiй станом на 30.06.2015 рiк – 224321875,00 гривень. 

 
 
 
 



IX. 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 0 X X 

Податкові зобов'язання X 5873 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 6474281 X X 

Усього зобов'язань X 6480154 X X 

Опис: 

Структура зобов’язань Товариства: 
Довгостроковi зобов’язання: 

- Вiдстроченi податковi зобов’язання: станом на 31.12.2014 р. 314758 тис. грн., 
станом на 30.06.2015 р. 295093 тис. грн., вiдхилення -19665 тис. грн.; 

- Пенсiйнi зобов’язання: станом на 31.12.2014 р. 335634 тис. грн., станом на 
30.06.2015 р. 350915 тис. грн., вiдхилення +15281 тис. грн.; 

- Усього довгострокових зобов’язань: станом на 31.12.2014 р. 650392 тис. грн., 
станом на 30.06.2015 р. 646008 тис. грн., вiдхилення -4384 тис. грн.; 

Поточнi зобов’язання i забезпечення: 
- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 

31.12.2014 р. 3206173 тис. грн., станом на 30.06.2015 р. 5737098 тис. грн., 
вiдхилення +2530925 тис. грн.; 

- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 
31.12.2014 р. 4599 тис. грн., станом на 30.06.2015 р. 5873 тис. грн., вiдхилення +1274 

тис. грн.; 
- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування станом на 
31.12.2014 р. 4971 тис. грн., станом на 30.06.2015 р. 4582 тис. грн., вiдхилення -389 

тис. грн.; 
- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi станом на 
31.12.2014 р. 11418 тис. грн., станом на 30.06.2015 р. 12259 тис. грн., вiдхилення 

+841 тис. грн.; 
- Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами станом на 

31.12.2014 р. 1109 тис. грн., станом на 30.06.2015 р. 671 тис. грн., вiдхилення -438 
тис. грн.; 



- Поточнi забезпечення станом на 31.12.2014 р. 24258 тис. грн., станом на 30.06.2015 
р. 32774 тис. грн., вiдхилення +8516 тис. грн.; 

- Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2014 р. 16316 тис. грн., станом на 
30.06.2015 р. 40889 тис. грн., вiдхилення +24573 тис. грн.; 

- Усього поточних зобов’язань i забеспечень: станом на 31.12.2014 р. 3268844 тис. 
грн., станом на 30.06.2015 р. 5834146 тис. грн., вiдхилення +2565302 тис. грн.; 

Усього зобов’язань i забеспечень: станом на 31.12.2014 р. 3919236 тис. грн., станом 
на 30.06.2015 р. 6480154 тис. грн., вiдхилення +2560918 тис. грн.; 

Погiршення показникiв пояснюється знаходженням пiдприємства в зонi АТО, 
частковими обстрiлами пiдприємства. 



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 Кокс домений 335179.07 1365357.40 92.39 329907.38 1337101.82 92.09 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Вугiлля рядове 5.85 

2 Вугiлля концентрати 86.18 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 07 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ 
ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191075 

Територія 
 

за КОАТУУ 1410200000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 
за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  

за КВЕД 19.10 

Середня кількість 
працівників 

3698 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
проїзд Iндустрiальний, 1 мiсто Авдiївка, 

Донецька область, 86065, Україна  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.06.2015 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 6955 5486 0 

первісна вартість 1001 27442 27272 0 

накопичена амортизація 1002 -20487 -21786 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 448323 390558 0 

Основні засоби: 1010 5636676 5444423 0 

первісна вартість 1011 5690086 5773675 0 

знос 1012 -53410 -329252 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 1563912 1563912 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

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 7655866 7404379 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 466421 612271 0 

Виробничі запаси 1101 370467 478318 0 

Незавершене виробництво 1102 56493 55165 0 

Готова продукція 1103 33222 74383 0 

Товари 1104 6239 4405 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 2068460 4396208 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
70194 

 
343524 

 
0 

з бюджетом 1135 85611 75120 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 206099 211480 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 36236 13225 0 

Готівка 1166 4 7 0 

Рахунки в банках 1167 36232 13218 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 2844 6812 0 

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 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 563 563 0 

Усього за розділом II 1195 2936428 5659203 0 

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

1200 0 0 0 

Баланс 1300 10592294 13063582 0 

 

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 485750 485750 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 4330992 4122332 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 85828 85828 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1771939 1890969 0 

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

Вилучений капітал 1430 ( -1451 ) ( -1451 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 6673058 6583428 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 314758 295093 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 335634 350915 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

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 



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 650392 646008 0 

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 3206173 5737098 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 4599 5873 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 4971 4582 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 11418 12259 0 

за одержаними авансами 1635 1109 671 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 24258 32774 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 16319 40889 0 

Усього за розділом IІІ 1695 3268844 5834146 0 

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 10592294 13063582 0 

 

Примітки 

Iнформацiя про первiсну (переоцiнену) та залишкову 
вартiсть основних засобiв (далi – «ОЗ»): 

Згiдно МСФЗ: 
на початок звiтного перiоду (тис. грн) на кiнець звiтного 

перiоду (тис. грн) 
Первiсна вартiсть / Знос / Залишкова вартiсть Первiсна 

вартiсть / Знос / Залишкова вартiсть 
Виробничого призначення: 

Будiвлi та споруди 1 804 002 4 267 1 799 735 1 804 002 90 
492 1 713 509  

Машини та обладнання 3 750 372 36 321 3 714 051 3 833 
282 210 287 3 622 995  

Транспортнi засоби 102 704 1 565 101 139 102 769 14 542 
88 227  

Iншi 33 009 11 257 21 751 33 622 13 931 19 691  



Усього за МСФЗ: 5 690 086 53 410 5 636 676 5 773 675 329 
252 5 444 423  

Дiапазон термiнiв корисного використання основних 
засобiв становить для: 

- будiвель та споруд – вiд 3 до 45 рокiв;  
- виробничого обладнання – вiд 2 до 30 рокiв; 

- меблiв, офiсного та iншого 
обладнання – вiд 2 до 15 рокiв. 

Для нарахування амортизацiї в Товариствi застосовується 
прямолiнiйний метод, що починається з наступного мiсяця 

пiсля введення до експлуатацiї основних засобiв, а 
припиняється на другий мiсяць пiсля їх вибуття. Iншi 
необоротнi активи: бiблiотечний фонд та малоцiннi 

необоротнi матерiальнi активи – амортизацiя в розмiрi 
100% нараховується в перший мiсяць експлуатацiї. Сума 
нарахованої амортизацiї ОЗ за 6 мiсяцiв 2015 року. (згiдно 

МСФЗ) становить 271 674 тис грн . (включно з 
нарахованим резервом пiд знецiнення). 

У першому пiврiччi 2015 року переоцiнка основних 
засобiв не проводилась. Вiдбулося знецiнення балансової 
вартостi основних засобiв на загальну суму 278 тис. грн. у 
зв’язку з неналежним технiчним станом i запланованою 

лiквiдацiєю. 
Вiдповiдно до МСФЗ, а саме IAS 40 «Iнвестицiйна 

нерухомiсть» в базi ОЗ Товариства вiдсутнi об’єкти якi 
вiдповiдають критерiям визначення такої нерухомостi. 
Змiни, якi вiдбулися за звiтний перiод, наростаючим 

пiдсумком з початку звiтного року у структурi основних 
засобiв виробничого призначення: 

За 1 пiврiччя 2015 року введено в дiю ОЗ на суму 83 848 
тис. грн., а саме: 

- нових ОЗ на суму 14 932 тис. грн.; 
- капiтальний ремонти на суму 68 916 тис. грн.; 

Iнформацiя про витрати на поточний та капiтальний 
ремонти основних засобiв за звiтний перiод (тис.грн.): 

УСЬОГО ВИТРАТИ НА РЕМОНТ у т.ч.: 
1 пiврiччя 2015 1 пiврiччя 2014 вiдхилення 
поточний ремонт 33 687,54 33 567,8 119,74 

 
капiталiзований капiтальний ремонт 7 097,46 11 178,55 -4 

081,09 
Зростання витрат на поточний ремонт та зменшення 

витрат на капiталiзований капiтальний ремонт за перше 
пiврiччя 2015 року порiвняно з аналогiчним перiодом 

минулого року пов’язано зi змiнами у ремонтнiй програмi. 
Iнформацiя про первiсну (переоцiнену) вартiсть основних 

засобiв, якi були наданi в заставу за звiтний перiод: 
Сума основних засобiв, на якi обмеженi права 

користування та розпорядження станом на 30 червня 2015 
р. у зв’язку з передачею пiд заставу для одержання 

кредитiв складає за первiсною вартiстю 3 920 тис. грн. 
Протягом першого пiврiччя 2015 року змiн iз основними 

засобами у заставi не вiдбувалось. 



Iнформацiя станом на кiнець звiтного перiоду про 
залишкову вартiсть основних засобiв, що тимчасово не 

використовуються: 
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не 
використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) на 
30 червня 2015 року, згiдно МСФЗ становить 1 423 128 

тис. грн. 
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю самортизованих 
основних засобiв, якi продовжують використовуватися на 
30 червня 2015 року, згiдно МСФЗ становить 73 735 тис. 

грн.  
У звiтному перiодi основнi засоби не реалiзовувались. 
Основних засобiв за МСФЗ, придбаних за рахунок 

цiльового фiнансування немає. 
Iнформацiя за звiтний перiод наростаючим пiдсумком з 
початку звiтного року про змiну розмiру додаткового 
капiталу в результатi переоцiнки основних засобiв та 
обмеження щодо його розподiлу мiж власниками 

(учасниками): 
В результатi знецiнення основних засобiв, якi були 
переоцiненi ранiше, розмiр додаткового капiталу 

зменшився на суму балансової вартостi в розмiрi 260 тис. 
грн., розмiр додаткового капiталу зменшився на суму 

нарахованої амортизацiї по резерву дооцiнки з 
урахуванням вiдстроченого податку на прибуток за перше 

пiврiччя 2015 року в розмiрi 241 141 тис. грн.. 
Iнформацiя про змiни в незавершеному будiвництвi 

емiтента: 
Розмiр незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 
30.06.2015 р. становить 390 558 тис. грн., в т.ч. авансовi 

платежi складають 6 342 тис грн.. (без ПДВ). Незавершенi 
капiтальнi iнвестицiї збiльшилися за рахунок вкладень в 
капiтальне будiвництво на суму 419,1 тис. грн.; придбання 
нових ОЗ, МНМА, обладнання призначеного для замiни 

дiючого на суму 43 263,66 тис. грн.; програмне 
забезпечення та подовження строку дiї лiцензiй на суму 

57,05 тис. грн.; сума оплачених авансiв становить 2 616,25 
тис. грн. 

 
 
 
 
 

Керівник М.С.Магомедов 

Головний бухгалтер I.В.Iстомiна 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2 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 3793491 4145698 

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 ( -3229216 ) ( -3524188 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
564275 

 
621510 

 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 30067 58675 

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 ( -55451 ) ( -56365 ) 

Витрати на збут 2150 ( -51062 ) ( -83237 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( -570435 ) ( -876457 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
0 

 
0 

 збиток 2195 ( -82606 ) ( -335874 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 29 53 

Інші доходи 2240 30 261 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( -26444 ) ( -18093 ) 

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

Інші витрати 2270 ( -42 ) ( -172 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( -109033 ) ( -353825 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 19626 56626 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( -89407 ) ( -297199 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -260 -85 

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 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -260 -85 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 39 4 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -221 -81 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -89628 -297280 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 3139084 3820193 

Витрати на оплату праці 2505 141593 134034 

Відрахування на соціальні заходи 2510 45622 47354 

Амортизація 2515 271674 153234 



Інші операційні витрати 2520 1789898 1024701 

Разом 2550 5387871 5179516 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 194341497 194341640 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 194341497 194341640 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.46 -1.53 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 -0.46 -1.53 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Структура доходу та витрат Товариства: 
Стаття пiврiччя 2015 пiврiччя 2014 вiдхилення 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 3793491 4145698 -352207 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 3229216 3524188 -294972 

Iншi операцiйнi доходи 30067 58675 -28608 
у тому числi: 

-фiнансовий результат вiд операцiй 
з продажу товарiв та iнших оборотних 

активiв 13747 32923 -19176 
-доходи вiд операцiйної оренди активiв 656 647 +9 
-отриманi штрафи, пенi, неустойки 2292 727 +1565 

-доход вiд списання кредиторської 
заборгованостi та резерв сумнiвних 

боргiв 13372 23820 -10448 
-iншi операцiйнi доходи 0 558 -558 

Адмiнiстративнi витрати 55451 56365 -914 
Витрати на збут 51062 83237 -32175 

Iншi операцiйнi витрати 570435 876457 -306022 
у тому числi: 

-витрати на дослiдження i розробки 2063 1695 +368 
-фiнансовий результат за операцiями 

з iноземною валютою 224214 796560 -572346 
-iншi операцiйнi витрати 344158 78202 +265956 

 
Аналiз деяких показникiв:  

Найменуваня показника Ед. изм. 2014рiк 2015рiк отклон. 
+,- 

Факт Факт  
Виробництво  

Кокс (валовий 6%) тыс.т 1951,9 869,4 -1082,5 
Товарна продукцiя  

Кокс доменний, с.в тыс.т 1659,6 739,6 -920 
Обсяг реалiзацiї  

Кокс доменный, с.в. тыс.т 1660,3 737,5 -922,8 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцii 

(товарiв, робiт, послуг) млн.грн. 4145,7 3793,5 -352,2 
Собiвартiсть реалiзацiї млн.грн. 3524,2 3229,2 -295,0 



Адмiнiстративнi витрати млн.грн. 56,4 55,5 -0,9 
Витрати на збут млн.грн. 83,2 51,1 -32,1 

Iншi операцiйнi доходи (+)/ витрати ( -) млн.грн. -817,3 -
540,4 276,9 

Фiнансовi доходи ( +) / витрати (-) млн.грн. -18,4 -26,4 -8,0 
Прибуток / (Збиток) до оподаткування млн.грн. -353,8 -

109,0 244,8 
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi млн.грн. 

56,6 19,6 -37,0 
Чистий прибуток (+), збиток (-) млн.грн. -297,2 -89,4 207,8 

 
За 1 пiврiччя 2015 року фактичнi показники з виробництва 
коксу валового 6% вологостi зменшились в порiвняннi з 1 

пiврiччям 2014 року зменшились на 1082,5 тис. тон. 
Зменшення виробництва пояснюється знаходженням 
пiдприємства в зонi АТО, частковими обстрiлами 

пiдприємства.  
Обсяги реалiзацiї коксу доменного за 1 пiврiччя 2015 року 

становлять 737,5 тис. тон. 
 
 

Керівник М.С. Магомедов 

Головний бухгалтер I.В. Iстомiна 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2 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 

 
2795063 

 
3807906 

Повернення податків і зборів 3005 91446 32406 

у тому числі податку на додану вартість 3006 91446 32406 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 730 983 

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 150847 289900 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( -2307239 ) 

 
( -2837283 ) 

Праці 3105 ( -106051 ) ( -105673 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -71283 ) ( -69949 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -128624 ) ( -528371 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( -117426 ) ( -513288 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( -11198 ) ( -15083 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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 ( -412873 ) ( -600611 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 12016 -10692 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 54 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 29 47 

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 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( -42682 ) ( -41121 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -42653 -41020 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

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 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -30637 -51712 

Залишок коштів на початок року 3405 36236 53206 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7626 25443 

Залишок коштів на кінець року 3415 13225 26937 

 

Примітки д/н 

Керівник М.С. Магомедов 

Головний бухгалтер I.В. Iстомiна 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 07 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ 
ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191075 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 2 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 



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 



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 
Звiт про рух грошових коштiв за нерямим методом 
товариство не складає. Iнша iнформацiя вiдсутня.  

Керівник М.С. Магомедов 

Головний бухгалтер I.В.Iстомiна 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСЬКИЙ 

КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00191075 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 
за 2 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 485750 4330992 0 85828 1771939 0 -1451 6673058 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 485750 4330992 0 85828 1771939 0 -1451 6673058 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 -89407 0 0 -89407 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 -208660 0 0 208437 0 0 -223 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 -223 0 0 0 0 0 -223 

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 0 0 0 0 0 0 0 

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 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

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 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 -208660 0 0 119030 0 0 -89630 

Залишок на 
кінець року 

4300 485750 4122332 0 85828 1890969 0 -1451 6583428 

 

Примітки 

Розмiр зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу ПАТ «АКХЗ» на початок 
та кiнець звiтного перiоду 

Розмiр зареєстрованого статутного капiталу: 
- станом на 31.12.2014 – 343310 тис.грн. 
- станом на 30.06.2015 – 343310 тис. грн.. 
Розмiр сплаченого статутного капiталу: 
- станом на 31.12.2014 – 343310 тис.грн. 
- станом на 30.06.2015 – 343310 тис. грн.. 

Статутний капiтал Товариства за станом на 30.06.2015 р. сплачений в повному обсязi 
у встановленi законодавством термiни та вiдповiдає установчим документам 

Товариства. Несплачений учасниками товариства капiтал вiдсутнiй. 
Розмiр (за МСФЗ) статутного капiталу ПАТ «АКХЗ» на початок i кiнець звiтного 

перiоду становить 485750 тис.грн., з них зареєстрований статутний капiтал – 343310 
тис грн.., а 142440 тис грн.. – вплив гiперiнфляцiї згiдно IAS 29. 

Статутний капiтал Товариства подiлений на 195062500 шт. простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 1,76 грн. кожна. Додаткового, неоплаченого та вилученого 

капiталу немає. 
Структура власного капiталу Товариства:  

- зареєстрований капiтал: станом на 31.12.2014 р. 343310 тис. грн., станом на 
30.06.2015 р. 343310 тис. грн., вiдхилення 0 тис. грн.; 

- капiтал у дооцiнках: станом на 31.12.2014 р. 4330992 тис. грн., станом на 30.06.2015 
р. 4122332 тис. грн., вiдхилення –208660 тис. грн.; 

- резервний капiтал станом на 31.12.2014 р. 85828 тис. грн., станом на 30.06.2015 р. 
85828 тис. грн., вiдхилення 0 тис. грн.; 

- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.12.2014 р. 1771939 тис. 
грн., станом на 30.06.2015 р. 1890969 тис. грн., вiдхилення +119030 тис. грн.; 

- вилучений капiтал станом на 31.12.2014 р. -1451 тис. грн., станом на 30.06.2015 р. -



1451 тис.грн., вiдхилення 0 тис. грн.; 
Всього власний капiтал: станом на 31.12.2014 р. 6673058 тис. грн., станом на 

30.06.2015 р. 6583428 тис. грн., вiдхилення - 89630 тис. грн. 

Керівник М.С. Магомедов 

Головний бухгалтер I.В. Iстомiна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

д/н 
Продовження тексту приміток 

д/н 
Продовження тексту приміток 

д/н 
Продовження тексту приміток 

д/н 


