
Титульний	аркуш

25.10.2021
(дата	реєстрації	емітентом
електронного	документа)
21031
(вихідний	реєстраційний	номер
електронного	документа)

Підтверджую	ідентичність	та	достовірність	інформації,	що	розкрита	відповідно	до	вимог	Положення
про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів,	затвердженого	рішенням	Національної	комісії	з
цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	03	грудня	2013	року	№	2826,	зареєстрованого	в	Міністерстві
юстиції	України	24	грудня	2013	року	за	№	2180/24712	(із	змінами)
Генеральний	директор 	 	 	 Шевчик	Дмитро	Володимирович

(посада) 	 (підпис) 	
(прізвище	та	ініціали	керівника
або	уповноваженої	особи

емітента)

Проміжна	інформація	емітента	цінних	паперів
за	3-й	квартал	квартал	2021	р.

I.	Загальні	відомості
1.	Повне	найменування

емітента
ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	"ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ	КОМБІНАТ"

2.	Організаційно-правова
форма

3.	Ідентифікаційний	код
юридичної	особи

00190977

4.	Місцезнаходження 50066	м.	Кривий	Ріг	-
5.	Міжміський	код,	телефон

та	факс
+380564105301	факс:	+380564062973

6.	Адреса	електронної
пошти

sergey.stepashkin@metinvestholding.com

7.	Найменування,
ідентифікаційний	код
юридичної	особи,	країна
реєстрації	юридичної	особи
та	номер	свідоцтва	про
включення	до	Реєстру	осіб,
уповноважених	надавати
інформаційні	послуги	на
фондовому	ринку,	особи,	яка
здійснює	оприлюднення
регульованої	інформації	від
імені	учасника	фондового
ринку.

Державна	установа	«Агентство	з	розвитку	інфраструктури	фондового
ринку	України»
21676262
Україна
DR/00002/ARM



8.	Найменування,
ідентифікаційний	код
юридичної	особи,	країна
реєстрації	юридичної	особи
та	номер	свідоцтва	про
включення	до	Реєстру	осіб,
уповноважених	надавати
інформаційні	послуги	на
фондовому	ринку,	особи,	яка
здійснює	подання	звітності
та/або	адміністративних
даних	до	Національної
комісії	з	цінних	паперів	та
фондового	ринку	(у	разі,
якщо	емітент	не	подає
Інформацію	до
Національної	комісії	з
цінних	паперів	та	фондового
ринку	безпосередньо).

Державна	установа	«Агентство	з	розвитку	інфраструктури	фондового
ринку	України»
21676262
Україна
DR/00001/APA

II.	Дані	про	дату	та	місце	оприлюднення	проміжної	інформації

Проміжну	інформацію
розміщено	на	власному	веб-
сайті	учасника	фондового
ринку

https://cgok.metinvestholding.com/ru/about/info 28.10.2021

(URL-адреса	сторінки) (дата)

Зміст

01.	Основні	відомості	про	емітента ☑
02.	Інформація	про	одержані	ліцензії	на	окремі	види	діяльності ☑
03.	Інформація	про	посадових	осіб	емітента ☑
04.	Інформація	про	господарську	та	фінансову	діяльність	емітента ☑
04.1.	інформація	про	зобов’язання	та	забезпечення	емітента ☑
04.2.	інформація	про	обсяги	виробництва	та	реалізації	основних	видів	продукції ☑
показники	наведені	за	9	місяців	2021	року
04.3.	інформація	про	собівартість	реалізованої	продукції ☑
показники	наведені	за	9	місяців	2021	року
05.	Відомості	про	цінні	папери	емітента ◻
В	зв’язку	з	відсутністю	інформації	емітентом	не	заповнюються	форми:	-	«Інформація	про
випуски	акцій	емітента»-	Товариство	не	здійснювало	випуску	акцій	в	звітному	періоді.	-
«Інформація	про	облігації	емітента»	-	Товариство	не	здійснювало	випуску	облігацій	в	звітному



періоді.	-	«Інформація	про	інші	цінні	папери,	випущені	емітентом»	-	Товариство	не	здійснювало
випуску	інших	цінних	паперів	в	звітному	періоді.	-	«Інформація	про	похідні	цінні	папери
емітента»	-	Товариство	не	здійснювало	випуску	похідних	цінних	паперів	в	звітному	періоді.
06.	Відомості	щодо	участі	емітента	в	юридичних	особах ◻
У	3	кварталi	2021	року	ПРАТ	"ЦГЗК"	не	приймало	участi	у	створеннi	юридичних	осiб.
07.	Інформація	щодо	корпоративного	секретаря ◻
Iнформацiя	щодо	посади	корпоративного	секретаря	не	заповнюється	-	посада	корпоративного
секретаря	не	передбачена	Статутом	ПРАТ	«ЦГЗК».
08.	Інформація	про	вчинення	значних	правочинів ◻
Рiшення	про	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинiв	не	приймались,	тому	вiдповiдна
iнформацiя	не	надається
09.	Інформація	про	вчинення	правочинів,	щодо	вчинення	яких	є	заінтересованість,	осіб,
заінтересованих	у	вчиненні	товариством	правочинів	із	заінтересованістю,	та	обставини,
існування	яких	створює	заінтересованість

☑

10.	Інформація	про	будь-які	обмеження	щодо	обігу	цінних	паперів	емітента,	в	тому	числі
необхідність	отримання	від	емітента	або	інших	власників	цінних	паперів	згоди	на	відчуження
таких	цінних	паперів	та	інформація	про	загальну	кількість	голосуючих	акцій	та	кількість
голосуючих	акцій,	права	голосу	за	якими	обмежено,	а	також	кількість	голосуючих	акцій,	права
голосу	за	якими	за	результатами	обмеження	таких	прав	передано	іншій	особ

◻

До	ПРАТ	«ЦГЗК»	будь-які	обмеження	щодо	обігу	цінних	паперів	емітента	не	застосовувалися.
11.	Інформація	про	забезпечення	випуску	боргових	цінних	паперів ◻
Боргові	цінні	папери	ПРАТ	"ЦГЗК"	не	випускались,	інформація	не	надається
12.	Інформація	про	конвертацію	цінних	паперів ◻
Цінні	папери	ПРАТ	"ЦГЗК"	не	конвертувались,	інформація	не	надається
13.	Інформація	про	заміну	управителя ◻
Управитель	відсутній,	заміни	не	відбувалось,	інформація	не	надається
14.	Інформація	про	керуючого	іпотекою ◻
Керуючий	іпотекою	відсутній,	інформація	не	надається
15.	Інформація	про	трансформацію	(перетворення)	іпотечних	активів ◻
Іпотечні	активи	відсутні,	інформація	не	надається
16.	Інформація	про	зміни	в	реєстрі	забезпечення	іпотечних	сертифікатів	за	кожним
консолідованим	іпотечним	боргом

◻
Іпотечні	сертифікати	не	випускались,	інформація	не	надається

17.	Інформація	про	іпотечне	покриття ◻
Іпотечне	покриття	відсутнє,	інформація	не	надається
18.	Інформація	про	заміну	фінансової	установи,	яка	здійснює	обслуговування	іпотечних	активів ◻
Іпотечні	активи	відсутні,	інформація	не	надається
19.	Проміжна	фінансова	звітність	поручителя	(страховика/гаранта),	що	здійснює	забезпечення
випуску	боргових	цінних	паперів	(за	кожним	суб’єктом	забезпечення	окремо)

◻
Поручитель	відсутній,	інформація	не	надається
20.	Звіт	про	стан	об’єкта	нерухомості	(у	разі	емісії	цільових	облігацій	підприємств,	виконання
зобов’язань	за	якими	здійснюється	шляхом	передання	об’єкта	(частини	об’єкта)	житлового ◻



будівництва)
Цільові	облігації	не	випускались,	інформація	не	надається
21.	Проміжна	фінансова	звітність	емітента,	складена	за	положеннями	(стандартами)
бухгалтерського	обліку

◻
ПРАТ	"ЦЗК"	готує	звітність	за	міжнародними	стандартами,	інформація	не	надається
22.	Проміжна	фінансова	звітність	емітента,	складена	за	міжнародними	стандартами	фінансової
звітності

☑
Фінансова	звітність	складена	станом	за	9	місяців	2021	р.	Примітки	(Ф.5)	до	проміжної
фінансової	звітності	Товариство	не	готує.
23.	Висновок	про	огляд	проміжної	фінансової	звітності,	підготовлений	аудитором	(аудиторською
фірмою)

◻
Проміжна	фінансова	звітність	ПРАТ	«ЦГЗК»	за	3	квартал	2021р.	не	була	перевірена	аудитором
(аудиторською	фірмою),	тому	інформація	не	надається.	Аудиторська	фірма	для	надання	висновку
про	огляд	проміжної	фінансової	звітності	не	обиралась	відповідними	органами	управління	ПРАТ
«ЦГЗК».
24.	Проміжний	звіт	керівництва ☑
25.	Твердження	щодо	проміжної	інформації ☑

III.Основні	відомості	про	емітента

1.	Повне	найменування

ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО	"ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ"

2.	Дата	проведення	державної	реєстрації 17.01.1997
3.	Територія	(область) Дніпропетровська	область
4.	Статутний	капітал	(грн) 296635000
5.	Відсоток	акцій	у	статутному	капіталі,	що	належать
державі

0

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

0

7.	Середня	кількість	працівників	(осіб) 4381

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

07.10	Добування	залізних	руд	42.99
Будівництво	інших	споруд,	н.в.і.у.;	46.12
Діяльність	посередників	у	торгівлі
паливом,	рудами,	металами	та
промисловими	хімічними	речовинами;

9.	Органи	управління	підприємства
Загальні	збори,	Наглядова	рада,
Генеральний	директор
Private	Limited
Liability	Company
Metinvest	B.V.
(Приватна

Густав
Махлерплайн
74Б,	1082MA



10.	Засновники	(наводиться	перелік	засновників	(учасників)
юридичної	особи,	у	тому	числі	прізвище,	ім’я,	по	батькові,
якщо	засновник	-	фізична	особа;	найменування,
місцезнаходження	та	ідентифікаційний	код	юридичної
особи,	якщо	засновник	-	юридична	особа).	Якщо	кількість
фізичних	осіб	-	засновників	емітента	перевищує	двадцять,
зазначається	загальна	кількість	фізичних	осіб.

компанія	з
обмеженою
відповідальністю
Метінвест	Б.В.)

м.
Амстердам,
Нідерланди

24321697

Private	Limited
Liability	Company
Metinvest
Management	B.V.
(Приватна
компанія	з
обмеженою
відповідальністю
Метінвест
Менеджмент
Б.В.)

Густав
Махлерплайн
74Б,	1082MA
м.
Амстердам,
Нідерланди

67253598

11.	Банки,	що	обслуговують	емітента:
1)	найменування	банку	(філії,	відділення	банку),	який
обслуговує	емітента	за	поточним	рахунком	у
національній	валюті

АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ	УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ	БАНК"

2)	МФО	банку 334851
3)	поточний	рахунок	за	стандартом	IBAN UA083348510000026003962481952
4)	найменування	банку	(філії,	відділення	банку),	який
обслуговує	емітента	за	поточним	рахунком	в	іноземній
валюті

АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ	УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ	БАНК"

5)	МФО	банку 334851
6)	поточний	рахунок	за	стандартом	IBAN UA513348510000026006962481658

IV.	Інформація	про	одержані	ліцензії	на	окремі	види	діяльності

Вид	діяльності Номер	ліцензії Дата	видачі
Орган	державної
влади,	що	видав

ліцензію

Дата	закінчення	дії
ліцензії	(за
наявності)

1 2 3 4 5
Спеціальний	дозвіл
на	користування
надрами
Артемівського
родовища

2437 11.04.2001
Державний	служба
геології	та	надр
України

11.04.2030

Опис Пiдприємство	здiйснює	зазначений	вид	дiяльностi.	Термiн	дiї	лiцензiї	(дозволу)	дiючий.	По
закiнченню	термiну	дiї	лiцензiї	(дозволу)	його	дiю	буде	подовжено.

	
Спеціальний	дозвіл
на	користування
надрами
Петрівського
родовища

2439 11.04.2001
Державний	служба
геології	та	надр
України

11.04.2030

Опис Пiдприємство	здiйснює	зазначений	вид	дiяльностi.	Термiн	дiї	лiцензiї	(дозволу)	дiючий.	По
закiнченню	термiну	дiї	лiцензiї	(дозволу)	його	дiю	буде	подовжено.

	
Спеціальний	дозвіл
на	користування
надрами	родовища 2438 11.04.2001

Державна	служба
геології	та	надр 11.04.2030



“Велика	Глеюватка” України

Опис Пiдприємство	здiйснює	зазначений	вид	дiяльностi.	Термiн	дiї	лiцензiї	(дозволу)	дiючий.	По
закiнченню	термiну	дiї	лiцензiї	(дозволу)	його	дiю	буде	подовжено.

	
Спеціальний	дозвіл
на	користування
надрами	шахти	ім.
Орджонікідзе

2582 23.11.2001
Державна	служба
геології	та	надр
України

20.10.2037

Опис Пiдприємство	здiйснює	зазначений	вид	дiяльностi.	Термiн	дiї	лiцензiї	(дозволу)	дiючий.	По
закiнченню	термiну	дiї	лiцензiї	(дозволу)	його	дiю	буде	подовжено.

	

Інформація	про	посадових	осіб	емітента

Посада* Член	Наглядової	ради	-	представник	акціонера	Метінвест	Б.В.
Прізвище,	ім’я,	по
батькові

Погожев	Олександр	Володимирович

Рік	народження 1966
Освіта Вища
Стаж	роботи
(років)

28

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код	юридичної
особи	та	посада,
яку	займав.

ТОВ	«МЕТІНВЕСТ	ХОЛДИНГ»	34093721	Операційний	Директор

Опис
У	 звітному	 періоді	 змін	 у	 складі	 посадових	 осіб	 не	 відбувалось.	 Непогашена
(незнята)	судимість	за	корисливі	та	посадові	злочини	відсутня

Посада* Член	Наглядової	ради	-	представник	акціонера	Метінвест	Б.В.
Прізвище,	ім’я,	по
батькові

Данкова	Юлія	Сергіївна

Рік	народження 1978
Освіта Вища
Стаж	роботи
(років)

21

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код	юридичної
особи	та	посада,
яку	займав.

ТОВ	«МЕТІНВЕСТ	ХОЛДИНГ»	34093721	Фінансовий	директор

Опис
У	 звітному	 періоді	 змін	 у	 складі	 посадових	 осіб	 не	 відбувалось.	 Непогашена
(незнята)	судимість	за	корисливі	та	посадові	злочини	відсутня

Посада* Член	Наглядової	ради	-	представник	акціонера	Метінвест	Б.В.
Прізвище,	ім’я,	по
батькові

Романова	Світлана	Миколаївна



Рік	народження 1976
Освіта Вища
Стаж	роботи
(років)

23

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код	юридичної
особи	та	посада,
яку	займав.

ТОВ	«МЕТІНВЕСТ	ХОЛДИНГ»	34093721	Директор	з	правового	забезпечення

Опис
У	 звітному	 періоді	 змін	 у	 складі	 посадових	 осіб	 не	 відбувалось.	 Непогашена
(незнята)	судимість	за	корисливі	та	посадові	злочини	відсутня

Посада* Генеральний	директор
Прізвище,	ім’я,	по
батькові

Шевчик	Дмитро	Володимирович

Рік	народження 1977
Освіта Вища
Стаж	роботи
(років)

26

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код	юридичної
особи	та	посада,
яку	займав.

ПАТ	«Пiвденний	ГЗК»	00191000	заступник	Генерального	директора	з
комерцiйних	питань

Опис
У	 звітному	 періоді	 змін	 у	 складі	 посадових	 осіб	 не	 відбувалось.	 Непогашена
(незнята)	судимість	за	корисливі	та	посадові	злочини	відсутня

Посада* Головний	бухгалтер
Прізвище,	ім’я,	по
батькові

Карлаш	Таміла	Петрівна

Рік	народження 1969
Освіта Вища
Стаж	роботи
(років)

28

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код	юридичної
особи	та	посада,
яку	займав.

ТОВ	«МЕТIНВЕСТ	БIЗНЕС	СЕРВIС»	39374955	Начальник	департаменту	звітних
операцій

Опис
У	 звітному	 періоді	 змін	 у	 складі	 посадових	 осіб	 не	 відбувалось.	 Непогашена
(незнята)	судимість	за	корисливі	та	посадові	злочини	відсутня

*Якщо	інформація	розкривається	стосовно	членів	наглядової	ради,	додатково	зазначається,	чи	є



посадова	особа	акціонером,	представником	акціонера,	представником	групи	акціонерів,	незалежним
директором.

VI.	Інформація	про	господарську	та	фінансову	діяльність	емітента

Інформація	про	зобов'язання	та	забезпечення	емітента

Види	зобов'язань Дата	виникнення
Непогашена

частина	боргу	(тис.
грн.)

Відсоток	за
користування

коштами	(відсоток
річних)

Дата	погашення

Кредити	банку X 290077 X X
у	тому	числі:
євро 23.12.2020 290077 15.12.2027
Зобов'язання	за
цінними	паперами X X X

у	тому	числі:
за	облігаціями	(за
кожним	власним
випуском):

X X X

за	іпотечними
цінними	паперами
(за	кожним	власним
випуском):

X X X

за	сертифікатами
ФОН	(за	кожним
власним	випуском):

X X X

за	векселями	(всього) X X X
за	іншими	цінними
паперами	(у	тому
числі	за	похідними
цінними	паперами)
(за	кожним	видом):

X X X

за	фінансовими
інвестиціями	в
корпоративні	права
(за	кожним	видом):

X X X

Податкові
зобов'язання X 784056 X X

Фінансова	допомога
на	зворотній	основі X X X

Інші	зобов'язання	та
забезпечення X 10548220 X X

Усього	зобов'язань	та
забезпечень X 11622353 X X

Опис:

Зобов	 ‘язання	 пiдприємства	 виникли	 внаслiдок	 минулих	 подiй	 та	 якi	 будуть	 погашенi.
Зобов'язання	подiляються	на	довгостроковi	–	1	945	122	тис.грн.	(в	т.ч.	1	275	477	тис	грн.	–
пенсiйнi	зобов’язання)	та	короткостроковi	–	9	677	231	тис.грн.	У	складі	короткострокових
зобов’язань	 -	 торговельна	 кредиторська	 заборгованість	 –	 1	 217	 500	 тис.грн.	 та
заборгованість	 за	 розрахунками	 з	 учасниками	 –	 7	 498	 486	 тис.грн.	 Забезпечення	 містять
нарахованi	на	звітну	дату	майбутнi	витрати	та	платежi,	які	складають	176	580	тис	грн.	(в	т.ч.
довгостроковi	–	73	142	тис.	грн.).

Інформація	про	обсяги	виробництва	та	реалізації	основних	видів	продукції

№	з/п Основний	вид	продукції*

Обсяг	виробництва Обсяг	реалізованої
продукції

у
натура
льній
формі

(фізичн
а

у
грошов

ій
формі

у
відсотк

ах	до
всієї

виробл

у
натура
льній
формі

(фізичн
а

у
грошов

ій
формі

у
відсотк

ах	до
всієї

реалізо



одиниц
я

виміру
**)

(тис.гр
н.)

еної
продук

ції

одиниц
я

виміру
**)

(тис.
грн.)

ваної
продук

ції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Концентрат	товарний 1	936,1
тис.тн. 8589423 52.67 1	948,4

тис.тн.
865311
9 54.47

2 Окатки 1	740,1
тис.тн.

1088110
3 47.33 1	628,9

тис.тн.
100137
36 45.53

_______________

*Зазначаються	основні	види	продукції,	які	становлять	більше	5	%	від	загального	обсягу	виробленої
продукції	в	грошовому	еквіваленті.

**Фізична	одиниця	виміру	(зазначити)	-	штуки,	тонни,	кілограми,	метри	тощо.

Інформація	про	собівартість	реалізованої	продукції

№
з/п Склад	витрат*

Відсоток
від

загальної
собіварто

сті
реалізова

ної
продукці

ї	(у
відсотка

х)
1 2 3
1 Сировина	та	основні	матеріали 5.23
2 Допоміжні	матеріали 6.7
3 Послуги	сторонніх	організацій 14.79
4 Паливо 13.87
5 Енергетичні	витрати 12.32
6 Витрати	на	оплату	праці 14.07
7 Амортизація 21.32
8 Інші 11.7

_______________

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

Інформація	про	вчинення	правочинів,	щодо	вчинення	яких	є	заінтересованість

Співвідно
шення

ринкової
вартості

Дата
розміщен

ня
інформац

ії	про
прийнятт
я	рішення

щодо
надання
згоди	на

вчинення
правочин
ів,	щодо

вчинення
яких	є

заінтерес

URL-
адреса

сторінки



№
з/п

Дата
прийнятт

я
рішення

Найменув
ання

уповнова
женого
органу,

що
прийняв
рішення

Ринкова
вартість

майна	або
послуг,

що	є
предмето

м
правочин

у
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента

за	даними
останньої

річної
фінансово
ї	звітності
(тис.грн)

майна	або
послуг,

що	є
предмето

м
правочин

у,	до
вартості
активів
емітента

за	даними
останньої

річної
фінансово
ї	звітності

(у
відсотках

)

Предмет
правочин

у

Дата
вчинення
правочин

у

ованість,
в

загальнод
оступній
інформац
ійній	базі

даних
Націонал

ьної
комісії	з
цінних
паперів

та
фондовог
о	ринку

або	через
особу,	яка
провадит

ь
діяльніст

ь	з
оприлюдн

ення
регульова

ної
інформац

ії	від
імені

учасників
фондовог
о	ринку

власного
веб-сайту
товариств
а,	на	якій
розміщен

а
особлива
інформац

ія	про
прийнятт
я	рішення

щодо
вчинення
правочин

ів	із
заінтерес
ованістю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 13.09.2021

Загальні
збори
акціонерів
(позачерго
ві)

533564 17998266 2.96

Укладення
Товариств
ом
правочині
в	щодо
розміщенн
я	в
АКЦІОНЕ
РНОМУ
ТОВАРИС
ТВІ
«ПЕРШИ
Й
УКРАЇНС
ЬКИЙ
МІЖНАР
ОДНИЙ
БАНК»
депозитів
в
іноземній
валюті
(долар
США);
Укладення
правочині
в	щодо
відступле
ння	прав
вимоги,
що
належать
Товариств
у	за
Сертифіка
тами,
виданими
Банком,	на
користь
будь-якої
юридично
ї	особи.

13.09.2021 15.09.2021
https://
сgok.metin
vestholdin
g.com/ru

Зміст	інформації:
Позачерговими	Загальними	зборами	акціонерів	ПРИВАТНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ	КОМБIНАТ»	(код	за	ЄДРПОУ	00190977)	(надалі	–	ПРАТ



«ЦГЗК»	або	Товариство)	прийнято	рішення	про	надання	попередньої	згоди	на	вчинення	Товариством	правочинів
щодо	яких	є	заінтересованість,	ринкова	вартість	майна,	робот	або	послуг	чи	сума	коштів,	що	є	їх	предметом,
становить	від	1	відсотка	вартості	активів	за	даними	річної	фінансової	звітності	Товариства	за	2020	рік,	які
вчинятимуться	Товариством	у	ході	його	поточної	господарської	діяльності	протягом	1	(одного)	року	з	дня
проведення	цих	Загальних	зборів	акціонерів.	Відомості	щодо	правочинів	із	зазначенням,	зокрема,	їх	характеру	–
укладення	Товариством	правочинів	щодо	розміщення	в	АКЦІОНЕРНОМУ	ТОВАРИСТВІ	«ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ	МІЖНАРОДНИЙ	БАНК»	депозитів	в	іноземній	валюті	(долар	США);	укладення	правочинів	щодо
відступлення	прав	вимоги,	що	належать	Товариству	за	Сертифікатами,	виданими	Банком,	на	користь	будь-якої
юридичної	особи.	Гранична	сукупність	вартості	правочинів	–	533	564,00	тис.грн.,	що	еквівалентно	20	000	000
доларів	США	за	офіційним	курсом	НБУ	станом	на	дату	прийняття	рішення;	Вартість	активів	емітента	за	даними
останньої	річної	фінансової	звітності	(станом	на	31.12.2020	року)	–	17	998	266	тис.грн.	Попереднє	схвалення	на
укладання	Товариством	правочинiв,	якi	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	одного	року	з	дня	проведення
Загальних	зборiв	акцiонерiв,	щодо	яких	є	заiнтересованiсть	надано	Протоколом	№3	Загальних	зборiв	акцiонерiв
Товариства	вiд	13.09.2021	р.	Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй	на	рiчнич	Загальних	зборах	–	1	186	540	000	штук.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй	Товариства,	що	зареєструвалися	для	участi	у	рiчних	Загальгих	зборах	13.09.2021	р.	-	1
186	540	000	штук.	Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«За»	прийняття	рiшення	щодо	наданя
попереднього	схвалення	на	укладання	Товариством	правочинiв	якi	можуть	вчинятися	Товариством	протягом
одного	року	з	дня	проведення	Загальних	зборiв	акцiонерiв,	щодо	яких	є	заiнтересованiсть	-	1	186	540	000	штук.
«Проти»	прийняття	рiшення	щодо	наданя	попереднього	схвалення	на	укладання	Товариством	якi	можуть
вчинятися	Товариством	протягом	одного	року	з	дня	проведення	Загальних	зборiв	акцiонерiв,	щодо	яких	є
заiнтересованiсть	-	0	штук.

Інформація	про	загальну	кількість	голосуючих	акцій	та	кількість	голосуючих
акцій,	права	голосу	за	якими	обмежено,	а	також	кількість	голосуючих	акцій,

права	голосу	за	якими	за	результатами	обмеження	таких	прав	передано	іншій
особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Міжнародн
ий

ідентифікац
ійний
номер

Кількість
акцій	у
випуску

(шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Загальна
кількість

голосуючих
акцій	(шт.)

Кількість
голосуючих

акцій,
права

голосу	за
якими

обмежено
(шт.)

Кількість
голосуючих

акцій,
права

голосу	за
якими	за

результатам
и

обмеження
таких	прав
передано

іншій	особі
(шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8

15.04.2014 34/1/2014 UA40000668
31 1186540000 29663500 296635000 0 0

Опис:
Право	голосу	за	акціями	ПРАТ	"ЦГЗК"	не	обмежувалося.

Проміжний	звіт	керівництва

За	 звітний	період	поточного	року	підприємство	показало	 гідні	результати.	Покращення	виробничих
показників	вплинуло	на	зростання	виробництва	залізорудного	товарного	концентрату.	В	порівнянні	з
відповідним	 періодом	 2020	 року	 зріст	 склав	 11,3	 %.	 Значний	 вплив	 на	 фінансові	 показники	 ПРАТ
«ЦГЗК»	за	підсумками	роботи	за	9	місяців	2021	року	мала	волатильність	цін	на	залізорудну	сировину,
ключові	паливно-енергетичні	ресурси	(природний	газ,	електроенергія,	дизельне	паливо).	У	зв’язку	з
підвищенням	якісних	характеристик	окатків	підприємство	увійшло	на	ринок	сировини	для	технології
DRI.	 Виручка	 від	 реалізації	 готової	 продукції	 збільшилася	 на	 111,8	 %	 проти	 аналогічного	 періоду
минулого	року,	сприяючи	зростанню	прибутковості.	На	підприємство	мають	вплив	наступні	фінансові
ризики:	 •	 кредитний	 ризик;	 •	 ризик	 управління	 капіталом;	 •	 ризик	 ліквідності;	 •	 ринковий	 ризик.
Керівництво	 несе	 загальну	 відповідальність	 за	 створення	 та	 функціонування	 системи	 контролю	 з
управління	 ризиками.	 Політика	 ПРАТ	 «ЦГЗК»	 з	 управління	 ризиками	 спрямована	 на	 виявлення	 та



аналіз	 ризиків,	 яким	 піддається	 товариство,	 встановлення	 допустимих	 граничних	 значень	 ризику	 і
контролю,	а	також	для	моніторингу	ризиків.	Політика	з	управління	ризиками	і	системами	регулярно
переглядаються	з	урахуванням	зміни	ринкових	умов	і	діяльності	Товариства.

Твердження	щодо	проміжної	інформації

Генеральний	директор	та	головний	бухгалтер	ПРАТ	«ЦГЗК»	підтверджують,	що	проміжна	інформація
підготовлена	 відповідно	 до	 міжнародних	 стандартів	 фінансової	 звітності,	 Закону	 України	 «Про
бухгалтерський	 облік	 та	 фінансову	 звітність	 в	 Україні»,	 містить	 достовірне	 та	 об'єктивне	 подання
інформації	 про	 стан	 активів,	 пасивів,	 фінансовий	 стан,	 прибутки	 емітента,	 а	 також	 про	 те,	 що
проміжний	 звіт	 керівництва	 включає	 достовірне	 та	 об'єктивне	 подання	 інформації	 відповідно	 до
статті	 127	 Закону	 України	 «Про	 ринки	 капіталу	 та	 організовані	 товарні	 ринки».	 Керівництво	 несе
відповідальність	 за:	 вибір	 відповідних	 принципів	 бухгалтерського	 обліку	 та	 їхнє	 послідовне
застосування;	прийняття	суджень	та	оцінок,	 які	 є	обґрунтованими	та	 зваженими;	 інформування	про
те,	 чи	 виконувались	 вимоги	 МСФЗ,	 а	 також	 розкриття	 будь	 яких	 істотних	 відхилень	 від	 них	 та
надання	 пояснень	 у	 фінансовій	 звітності;	 оцінку	 здатності	 Товариства	 продовжувати	 діяльність	 на
безперервній	 основі.	 Керівництво	 також	 несе	 відповідальність	 за:	 розробку,	 впровадження	 та
підтримку	ефективної	та	надійної	системи	внутрішнього	контролю	ПРАТ	«ЦГЗК»;	ведення	обліку	у
формі,	 яка	 дозволяє	 розкрити	 та	 пояснити	 угоди	 підприємства,	 а	 також	 надати	 з	 обґрунтованою
точністю	 у	 будь-який	 час	 інформацію	 про	 фінансовий	 стан	 ПРАТ	 «ЦГЗК»	 і	 забезпечила	 б
відповідність	фінансової	звітності	вимогам	МСФЗ;	ведення	бухгалтерського	обліку	у	відповідності	до
законодавства	 України;	 застосування	 усіх	 можливих	 виправданих	 заходів	щодо	 збереження	 активів
ПРАТ	 «ЦГЗК»;	 виявлення	 та	 запобігання	 випадкам	 зловживань	 та	 інших	 порушень.	 Керівництво
емітента	 вважає,	 що	 при	 підготовці	 фінансової	 звітності,	 ПРАТ	 «ЦГЗК»	 послідовно	 застосовувало
відповідну	облікову	політику,	підкріплювало	її	обґрунтованими	та	обачними	оцінками	і	розрахунками
та	забезпечило	дотримання	відповідних	міжнародних	стандартів	фінансової	звітності.»


