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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.  
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директор 
      

Тимошенко Павло Геннадiйович 

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

М.П. 
23.07.2014 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2014 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

00190977 

4. Місцезнаходження 

50066, мiсто Кривий Рiг, - 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(056) 410-53-01 (0564) 51-32-82 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

30.06.2016 

(дата) 

2. Квартальна інформація 

розміщена на сторінці 

http://cgok.metinvestholding.com/ru/about/info 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: 

п.3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнюються - протягом 

звiтного перiоду ПАТ "ЦГЗК" не приймав участi в створенi юридичних осiб. 

п.4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється – посада корпоративного 

секретаря не передбачена Статутом ПАТ "ЦГЗК". 

п.7. 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" не являється емiтентом 

облiгацiй.  

п.7. 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтом, не заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" не 

здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.  

п.7. 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" не здiйснювало випуск 

похiдних цiнних паперiв, що пiдлягають реєстрацiї.  

пп. з 9 по 15 не заповнюються - ПАТ "ЦГЗК" не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй i 

сертифiкатiв ФОН.  

п.16. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку, не заповнюється - згiдно вимог чинного законодавства ПАТ "ЦГЗК" як публiчне 

акцiонерне товариство надає квартальну фiнансову звiтнiсть, яка складена за Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi.  

п.18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" не здiйснювало випуск 

цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 

ПАТ «ЦГЗК» має дочiрнi пiдприємства i складає та подає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 

Згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.1999р. за №996-XIV (iз змiнами та доповненнями) промiжна звiтнiсть пiдприємства 

складається щоквартально наростаючим пiдсумком з початку звiтного року в складi балансу та 

звiту про фiнансовi результати. В зв'язку з цим форма №3 "Звiт про рух грошових коштiв" та 

форма №4 "Звiт про власний капiтал" не складаються i не надаються у складi квартальної 

фiнансової звiтностi емiтента. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБIНАТ" 

2. Серія і номер свідоцтва про 

державну реєстрацію юридичної 

особи (за наявності) 

А01 №565045 

3. Дата проведення державної 

реєстрації 
17.01.1997 

4. Територія (область) Дніпропетровська  

5. Статутний капітал (грн) 292952750 

6. Відсоток акцій у статутному 

капіталі, що належать державі 
0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) 

статутного капіталу, що передано до 

статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової 

компанії 

0 

8. Середня кількість працівників 

(осіб) 
5445 

9. Основні види діяльності із 

зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

07.10 Добування залiзних руд, 38.32 Вiдновлення 

вiдсортованих вiдходiв, 46.90 Неспецiалiзована оптова 

торгiвля 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння Товариства є: - Вищий орган 

Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; - 

Наглядова рада Товариства; - 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.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 

БАНК" м.Донецьк 

2) МФО банку 334851 

3) поточний рахунок 26006962481658 

4) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 

БАНК" м.Донецьк 

5) МФО банку 334851 

6) поточний рахунок 26003962481952 
 

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 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

родовища "Велика 

Глеюватка" 

2438 11.04.2001 
Державна служба геологiї та надр 

України 
11.04.2030 

Опис 
У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства по закiнченню термiну дiї дозволу його 

дiю буде подовжено. 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

Петрiвського родовища 

2439 11.04.2001 
Державна служба геологiї та надр 

України 
11.04.2030 

Опис 
У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї дозволу його дiю 

буде подовжено. 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

Артемiвського родовища 

2437 11.04.2001 
Державна служба геологiї та надр 

України 
11.04.2030 

Опис 
У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї дозволу його дiю 

буде подовжено. 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

родовища шахти 

iм.Орджонiкiдзе 

2582 23.11.2001 
Державна служба геологiї та надр 

України 
23.11.2017 

Опис 
У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї дозволу його дiю 

буде подовжено. 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

шахти "Гiгант-Глибока" 

3399 02.09.2004 
Державна служба геологiї та надр 

України 
01.09.2014 

Опис 
У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї дозволу його дiю 

буде подовжено. 

Лiцензiя на провадження 

господарської дiяльностi, 

пов’язаної iз створенням 

об’єктiв архiтектури 

АГ №575413 15.04.2011 
Мiнiстерство регiонального розвитку 

та будiвництва України 
12.11.2014 

Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiю буде подовжено. 

Лiцензiя на надання 

освiтнiх послуг 
АВ №586155 09.08.2011 

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та 

спорту України 
30.06.2014 

Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiю буде подовжено. 

Лiцензiя на надання 

послуг з перевезення 

пасажирiв i небезпечних 

вантажiв автомобiльним 

транспортом 

АГ №587013 07.07.2011 

Мiнiстерство транспорту та зв’язку 

України Головна державна iнспекцiя 

на автомобiльному транспортi 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 

Лiцензiя на надання 

послуг фiксованого 

мiсцевого телефонного 

зв’язку 

АВ №583046 13.05.2011 
Нацiональна комiсiя з питань 

регулювання зв’язку України 
18.02.2015 

Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiю буде подовжено. 

Лiцензiя на дiяльнiсть з 

використання джерел 
АА № 001569 20.09.2013 

Центральна державна iнспекцiя з 

ядерної радiацiйної безпеки Державної 
28.03.2015 



iонiзуючого 

випромiнювання 

iнспекцiї ядерного регулювання 

України 

Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiю буде подовжено. 

Лiцензiя на надання 

послуг i виконання робiт 

протипожежного 

призначення  

АГ № 595827 09.12.2011 
Державний департамент пожежної 

безпеки МНС України 
Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 

Лiцензiя на придбання, 

зберiгання, використання 

прекурсорiв 

АЕ № 269526 06.06.2013 
Державний служба України з 

контролю за наркотиками 
06.06.2018 

Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiю буде подовжено. 

Дозвiл на викид 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами 

1211036600-399 27.12.2013 
Мiнiстерство екологiї та природних 

ресурсiв України 
27.12.2018 

Опис 

В зв'язку iз закiнченням термiну дiї попереднього дозволу Товариством отримано новi 

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами № 1211036600-399, № 1211036600-400, № 1211036600-402 за фактичним 

мiсцезнаходженням об'єктiв ПАТ "ЦГЗК" в Днiпропетровськiй областi (3 об'єкта). У 

вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї дозволiв їх дiю буде 

подовжено. 

Дозвiл на викид 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами 

3524955100-36 07.04.2011 

Державне управлiння охорони 

навколишнього природного 

середовища в Кiровоградськiй областi 

18.09.2014 

Опис 

В зв'язку iз закiнченням термiну дiї попереднього дозволу Товариством отримано новi 

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами № 3524955100-36, № 3524955100-37 за фактичним мiсцезнаходженням 

об'єктiв ПАТ "ЦГЗК" в Кiровоградськiй областi (2 об'єкта). У вiдповiдностi до чинного 

законодавства по закiнченню термiну дiї дозволiв їх дiю буде подовжено. 

Дозвiл на розмiщення 

вiдходiв  
18-9 26.12.2013 

Департамент екологiї та природних 

ресурсiв Кiровоградської обласної 

державної адмiнiстрацiї 

01.01.2017 

Опис По закiнченню термiну дiї дозволу його дiю буде подовжено. 

Дозвiл на розмiщення 

вiдходiв 
6 06.02.2014 

Днiпропетровська обласна державна 

адмiнiстрацiя 
31.12.2016 

Опис По закiнченню термiну дiї дозволу його дiю буде подовжено. 

Дозвiл на спецiальне 

водокористування 
11277 23.09.2011 

Державне управлiння охорони 

навколишнього природного 

середовища в Кiровоградськiй областi 

22.09.2014 

Опис По закiнченню термiну дiї дозволу його дiю буде подовжено. 

Дозвiл на спецiальне 

водокористування 
03263 25.04.2014 

Департамент екологiї та природних 

ресурсiв Днiпропетровської обласної 

державної адмiнiстрацiї 

01.05.2016 

Опис По закiнченню термiну дiї дозволу його дiю буде подовжено. 

Дозвiл на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелам 

1221800000-12 13.03.2014 

Департамент екологiї та природних 

ресурсiв Днiпропетровської обласної 

державної адмiнiстрацiї 

13.03.2019 

Опис 
В зв'язку iз закiнченням термiну дiї попереднього дозволу Товариством отримано новий 

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними 



джерелами № 1221800000-12 за фактичним мiсцезнаходженням об'єктiв ПАТ "ЦГЗК" в 

Днiпропетровськiй областi (1 об’єкт). У вiдповiдностi до чинного законодавства по 

закiнченню термiну дiї дозволу його дiю буде подовжено. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- 24321697 - 

4. Рік народження 0 

5. Освіта - 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

- 

8. Опис 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЦГЗК", що були проведенi 

19.04.2012 року (протокол №1), Приватна компанiя з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability 

Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) була 

обрана з 19 квiтня 2012 року одноособовим членом Наглядової 

ради Товариства строком на 3 (три) роки. Протягом звiтного 

перiоду змiн на посадi не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. У зв’язку з тим, що 

одноособовим членом Наглядової ради Товариства є юридична 

особа iнформацiя щодо освiти, квалiфiкацiї, виробничого стажу, 

посади, яку особа займає на основному мiсцi роботи не надається. 

1. Посада Генеральний директор 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Тимошенко Павло Геннадiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

ВВ 969158 23.09.1999 Дружкiвський МВ УМВС України в 

Донецькiй областi 

4. Рік народження 1968 

5. Освіта 

вища, Українська iнженерно-педагогiчна академiя, 1997р., 

«Ливарне виробництво чорних та кольорових металiв»; 

Донецький державний унiверситет, 2000 р., «Фiнанси i кредит» 

6. Стаж роботи (років) 21 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ЗАТ "КЗГО", Генеральний директор 



8. Опис 

Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ 

"ЦГЗК" вiд 24 вересня 2010 року, протокол №2, Тимошенка 

Павла Геннадiйовича було обрано з 27 вересня 2010 року 

Генеральним директором ВАТ "ЦГЗК" термiном на 2 (два) роки. 

В зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень Генерального 

директора Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення №51 

вiд 25.09.2012 року щодо обрання Тимошенка Павла 

Геннадiйовича на посаду Генерального директора Публiчного 

акцiонерного товариства «Центральний гiрничо-збагачувальний 

комбiнат» на термiн з 27 вересня 2012 року по 01 квiтня 2014 

року включно. На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

№112 вiд 01.04.2014 року термiн повноважень Генерального 

директора ПАТ "ЦГЗК" Тимошенка П.Г. подовжено з «02» квiтня 

2014 року до «01» квiтня 2015 року (включно). Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Виконуючий обов'язки головного бухгалтера 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Преображенська Iнна Дмитрiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

АН 605288 11.05.2007 Жовтневий РВ Криворiзького МУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй областi 

4. Рік народження 1970 

5. Освіта 

вища, Криворiзька фiлiя Київського iнституту народного 

господарства, 1991, "Планування промисловостi!; КНЕУ 

(магiстратура), 2007, "Облiк та аудит" 

6. Стаж роботи (років) 8 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ПАТ "ЦГЗК", заступник головного бухгалтера з оподаткування  

8. Опис 

Згiдно з наказом по ПАТ «ЦГЗК» №92-к вiд 04.04.2014 року 

звiльнено з 04.04.2014 року з посади головного бухгалтера ПАТ 

«ЦГЗК» Назiму Артема Сергiйовича (паспорт серiї АЕ 150581, 

виданий Широкiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 31.01.1996р.) в зв’язку з переведенням на iншу роботу. 

На час вакансiї головного бухгалтера згiдно з наказом по ПАТ 

«ЦГЗК» №101-к вiд 07.04.2014 року виконання обов’язкiв 

головного бухгалтера ПАТ «ЦГЗК» з 07 квiтня 2014 року 

покладено на Преображенську Iнну Дмитрiвну (паспорт серiї АН 

605288, виданий Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй областi 11.05.2007р.). Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Форум" 



2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 23070374 

4. Місцезнаходження 
53020, Днiпропетровська область, Криворiзький район, с.Лозуватка, 

вул.Ленiна, буд.9 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

0733 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
26.01.2001 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(0564) 26-29-36 (0564) 26-25-86 

8. Вид діяльності Аудиторськi послуги 

9. Опис 

ТОВ "АФ "Форум" здiйснює перевiрку повного пакету фiнансової 

звiтностi емiтента з метою висловлення аудитором думки про те, чи 

фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 

фiнансовий стан емiтента, його фiнансовi результати та рух грошових 

коштiв за перiод, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi згiдно договору, 

укладеному з ПАТ "ЦГЗК". 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

2092* 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
02.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 377-72-65 (044) 279-12-49 

8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

9. Опис 

* ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарiю у 

вiдповiдностi до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, 

зареєстрованих рiшенням НКЦПФР вiд 01.10.2013 року № 2092. 

Центральний депозитарiй забезпечує формування i функцiонування 

системи депозитарного облiку цiнних паперiв. 

Вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР за № 2095 вiд 01.10.2013 року щодо 

погодження плану-графiка передачi цiнних паперiв на депозитарне 

обслуговування вiд ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ» 

(iдентифiкацiйний код 35917889) (попереднє найменування ПРАТ 

«ВДЦП») до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» з ПАТ «НДУ» було 



укладено Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв шляхом 

приєднання емiтента до встановлених Центральним депозитарiєм Умов 

Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв. Центральний 

депозитарiй надає емiтенту послуги з вiдкриття рахунку у цiнних 

паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та 

корпоративних операцiй емiтента. 

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 83050, м.Донецьк, вул.Унiверситетська, буд.52 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ 286565  

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
08.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(062) 337-10-41 (062) 337-10-41 

8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

З ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" укладено 

Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй ПАТ 

"ЦГЗК", згiдно якого емiтенту надаються послуги щодо вiдкриття та 

ведення рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй емiтента, 

зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках. 

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, буд.21 кiм.307 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №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 

8. Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

Товариством укладено договiр добровiльного медичного страхування 

(безперервного страхування здоров'я) з ПрАТ "Страхова компанiя 

"Днiпроiнмед" щодо страхування робiтникiв комбiнату по комплекснiй 

програмi медичного страхування. 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Юридично-консалтингова 

компанiя "АПРIОРI" 



2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 33557110 

4. Місцезнаходження 
53800, Днiпропетровська область, Апостолiвський район, 

смт.Апостолово, вул.Гагарiна, буд.59 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

не лiцензується* 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
30.06.2014 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(05643) 9-79-84 (05643) 9-79-84 

8. Вид діяльності Юридичнi послуги 

9. Опис 

* - в зв'язку з тим, що вид дiяльностi ТОВ ЮКК "АПРIОРI" не 

лiцензується, номер лiцензiї та дата видачi лiцензiї не можуть бути 

зазначенi. 

ТОВ ЮКК "АПРIОРI" здiйснює абонентське юридичне 

обслуговування та надає правову допомогу емiтенту.  

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 36184092 

4. Місцезнаходження 01004, м.Київ, вул.Шовковична, буд.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 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

Мiж ПАТ "Українська бiржа" та Товариством укладено Договiр, 

предметом якого є умови, склад та порядок обмiну iнформацiєю 

стосовно цiнних паперiв, допуск цiнних паперiв до торгiвлi на бiржi 

шляхом їх включення до Бiржового Списку, а також обiг цiнних 

паперiв на Українськiй бiржi (пiдтримання цiнних паперiв у Бiржовому 

Списку). Згiдно умов договору цiннi папери Товариства пiдтримуються 

у Бiржовому Списку з їх включенням до Бiржового Реєстру при умовi 

дотримання вимог, визначених Правилами бiржi та/або чинним 

законодавством України. Вiдповiдно до рiшення Котирувальної комiсiї 

ПАТ «Українська бiржа» № 810 вiд 04.02.2013 року акцiї iменнi простi 

Публiчного акцiонерного товариства «Центральний гiрничо-

збагачувальний комбiнат» (UA4000066831) 05 лютого 2013 року 

включено до 2 рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська 

бiржа». 



1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВЕ 

ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЕ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 25186738 

4. Місцезнаходження 01033, м.Київ, вул.Саксаганського, буд.38б 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №584086 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
12.01.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 207-01-70 (044) 207-01-72 

8. Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

ПРАТ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЕ" надає емiтенту 

послуги щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, 

добровiльного страхування наземного транспорту.  



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 

29.04.2010 134/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000066831 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
0.25 1171811000 292952750 100 

Опис 

Простi iменнi акцiї Товариства продавались та включенi до 2 рiвня лiстингу Бiржового реєстру Публiчного акцiонерного товариства 

«Українська бiржа» (код за ЄДРПОУ 36184092, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, Лiцензiя ДКЦПФР на 

здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АГ № 399339 вiд 

22.10.2010р., термiн дiї з 16.12.2008р.-16.12.2018р.). Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється лише на внутрiшнiх ринках. На 

зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. 

Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв на органiзаторах торгiвлi не вiдбувалося. 

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни на рахунках власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а 

саме: 

- пакет власника акцiй - юридичної особи Private company limited by shares MetalUkr Holding Limited (реєстрацiйний номер 182834, 

мiсцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C., 1066, Nicosia, Cyprus) зменшився з 1 165 698 166 штук простих iменних акцiй, що 

складає 99,4783% вiд статутного капiталу до 0 штук простих iменних акцiй, що складає 0,0000 % вiд статутного капiталу, внаслiдок вiдчуження 

акцiй емiтента на вторинному ринку; 

- пакет власника акцiй - юридичної особи Private Limited Liability Company Metinvest B.V. (реєстрацiйний номер 24321697, мiсцезнаходження: 

Alexanderstraat 23,2514JM’s-Gravenhage, The Netherlands) збiльшився з 1 023 255 штук простих iменних акцiй, що складає 0,0873% вiд 

статутного капiталу, до 1 166 721 421 штук простих iменних акцiй, що складає 99,5656% вiд статутного капiталу, внаслiдок придбання акцiй 

емiтента на вторинному ринку. 

У звiтному перiодi акцiї власної емiсiї Товариством не викупались; Товариство здiйснило продаж ранiше викуплених простих iменних акцiй 

власної емiсiї в кiлькостi 2104559 штук. 

ПАТ "ЦГЗК" не являється емiтентом облiгацiй. ПАТ "ЦГЗК" не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.  

15.04.2014 34/1/2014-Т 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

України 

UA4000066831 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
0.25 14729000 3682250.00 1.26 

Опис 
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» 19 лютого 2014 року(протокол №1) було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства  



шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв у розмiрi 3 682 250,00 гривень 

(три мiльйони шiстсот вiсiмдесят двi тисячi двiстi п’ятдесят гривень 00 копiйок). Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй, в повному 

обсязi планується використати на подальший розвиток Товариства. Розмiщення акцiй здiйснюється вiдповiдно до умов розмiщення за цiною 

6,40 грн. (шiсть гривень 40 копiйок) за акцiю, що дорiвнює ринковiй вартостi, що визначена суб’єктом оцiночної дiяльностi ТОВ «Оцiночний 

стандарт» та затверджена Наглядовою радою Товариства (Рiшення №103 вiд 07.02.2014р.). Ринкова вартiсть однiєї простої iменної акцiї ПАТ 

«ЦГЗК» є вищою за її номiнальну вартiсть. 

У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства на пiдставi наданих Товариством документiв Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку України зареєстровано випуск акцiй, проспект емiсiї акцiй та видано Товариству тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

акцiй №34/1/2014-Т вiд 15.04.2014 року разом iз зареєстрованим проспектом емiсiї акцiй Товариства. Також, в ПАТ «НДУ» додатково 

випущеним акцiям присвоєно мiжнародний iдентифiкацiйний номер, оформлено та депоновано тимчасовий глобальний сертифiкат.  

Рiвне переважне право на придбання акцiй, щодо яких прийняте рiшення про приватне розмiщення, мають усi акцiонери Товариства згiдно 

перелiку станом на 19.02.2014 р.. Пiд час реалiзацiї акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї (26.05-16.06.2014р. 

(включно)) до статутного капiталу Товариства були внесенi грошовi кошти згiдно письмових заяв про придбання акцiй, щодо яких прийнято 

рiшення про приватне розмiщення. 

Пiд час проведення першого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (17.06-

08.07.2014р.(включно)) були укладенi договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, щодо яких акцiонерами були поданi заяви про придбання та 

перерахованi вiдповiднi кошти. 

Пiсля завершення першого етапу пiд час проведення другого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй (09.07-14.07.2014р. (включно)) були укладенi договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, щодо яких не було укладено 

договори на першому етапi. Залишку нерозмiщених акцiй додаткової емiсiї на кiнець другого етапу немає. 

Таким чином, розмiщення запланованого обсягу акцiй Товариства здiйснено у встановлений строк, вiдповiдно до умов приватного розмiщення, 

затверджених Протоколом №1 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 лютого 2014 р.. 

Грошовi кошти в оплату за акцiї, щодо яких прийняте рiшення про приватне розмiщення, внесенi до статутного капiталу Товариства в повному 

обсязi. 

ПАТ "ЦГЗК" не являється емiтентом облiгацiй. ПАТ "ЦГЗК" не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.  

 



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 12587 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 12587 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 535791 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 966234 X X 

Усього зобов'язань X 1514612 X X 

Опис: 

Зобов'язання пiдприємства виникли внаслiдок минулих подiй та якi будуть погашенi. 

Зобов'язання подiляють на довгостроковi – 821947 тис.грн. ( в т.ч 345779 тис грн. – пенсiйнi 

зобов’язання, 475182 тис.грн. - вiдстроченi податковi зобов’язання) та короткостроковi – 

652360 тис.грн.. Забезпечення враховують нарахованi у звiтному периодi майбутнi витрати 

та платежi та складають 40305 тис грн. (в т.ч довгостроковi - 8023 тис грн.). 



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 
Концентрат 

товарний 
2058.11 тис.тон 1978287.16 62.48 2063.40 тис.тон 1985551.04 60.83 

2 Обкотишi 1085.6 тис.тон 1188162.37 37.52 1142.73 тис.тон 1278628.33 39.17 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ 

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

1 2 3 

1 Сировина та основнi матерiали 3.67 

2 Допомiжнi матерiали 7.43 

3 Послуги стороннiх органiзацiй 13.73 

4 Паливо 16.26 

5 Енергетичнi витрати 18.95 

6 Витрати на оплату працi 9.94 

7 Амортизацiя 22.99 

8 Iншi 7.03 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 07 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00190977 

Територія Дніпропетровська область за КОАТУУ 1211036600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Добування залізних руд за КВЕД 07.10 

Середня кількість 

працівників 
5445 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
50066, Днiпропетровська область, 

м.Кривий Рiг  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.06.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 27381 26059 0 

 первісна вартість 1001 47812 47815 0 

 накопичена амортизація 1002 20431 21756 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 597029 318378 0 

Основні засоби: 1010 4922603 6232416 0 

 первісна вартість 1011 4955347 6267818 0 

 знос 1012 32744 35402 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 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 873 909 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 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 5547886 6577762 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 221347 198838 0 

Виробничі запаси 1101 162316 145571 0 

Незавершене виробництво 1102 2961 10315 0 

Готова продукція 1103 53922 42292 0 

Товари 1104 2148 660 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 1278911 3106957 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

8362 

 

7878 

 

0 

 з бюджетом 1135 632280 339912 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 435781 301728 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1975 2743 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 1299 181 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 130170 253892 0 

Готівка 1166 11 130 0 

Рахунки в банках 1167 130159 253762 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 574 1992 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 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 2274918 3912393 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 7822804 10490155 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 292953 292953 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 2953223 3757790 0 

Додатковий капітал 1410 -2195 10748 0 

Емісійний дохід 1411 0 12943 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 73238 73238 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3406621 4854283 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 13469 ) (0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 15272 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 6708568 8975543 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 244026 475182 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 341035 345779 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 908 986 0 

Довгострокові забезпечення 1520 7449 8023 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 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 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 593418 829970 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 11795 10789 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

 за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 338343 415018 0 

 за розрахунками з бюджетом 1620 23741 52600 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 6628 8009 0 

 за розрахунками з оплати праці 1630 13137 15498 0 

 за одержаними авансами 1635 39821 41190 0 

 за розрахунками з учасниками 1640 6921 101465 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 28198 32282 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 52234 7791 0 

Усього за розділом IІІ 1695 520818 684642 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 7822804 10490155 0 

 

Примітки 

Дата переходу Товариства на стандарти мiжнародної 

фiнансової звiтностi - 01.01.2009 року. 

Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 

30.06.2014р. складає 6 232 416 тис. грн. (59% валюти 

балансу). Збiльшення вартостi основних засобiв за звiтний 

перiод вiдбувалось внаслiдок проведення дооцiнки на 

суму 1300601 тис грн. та перевищення надходження 

основних засобiв над вибуттям на суму 11870 тис. грн. 

Залишкова вартiсть нематерiальних активiв, що значаться 

на балансi пiдприємства, станом на 31.06.2014р. складає 

26 059 тис. грн, значних змiн на протязi звiтного перiоду 

не вiдбувалось. За 1 пiврiччя скорочено незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї за рахунок освоєння капiтальних 

вкладань на суму 278651 тис грн. Станом на 30.06.14р 

вартiсть запасiв складає 198838 тис грн.,на протязi 1 



пiврiччя 14 р. скорочено залишок запасiв на 22509 тис грн, 

в т.ч за рахунок виробничих запасiв -16745 тис грн.. 

У статтi «Довгострокова дебiторська заборгованiсть» 

(рядок 1040 Балансу) показана дебiторська заборгованiсть 

фiзичних та юридичних осiб, яка буде погашена пiсля 

дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, загальна сума якої 

станом на 30.06.2014р. складає 909 тис.грн. Дебiторська 

заборгованiсть за реалiзовану готову продукцiю, наданi 

послуги, реалiзованi товари визнавалася одночасно з 

визнанням прибутку в розмiрi, зазначеному в первинних 

документах. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи 

й послуги (рядок 1125 Балансу) на 30.06.2014р. складає 

3106957 тис. грн.. Статутний капiтал Пiдприємства (рядок 

1400) станом на 30.06.2014р. становить 292 953 тис.грн. 

Резервний капiтал на протязi перiоду не змiнювався, тому 

станом на 30.06.2014року склав 73 238 тис.грн. (рядок 

1415). Розмiр власного капiталу (рядок 1495) за звiтний 

перiод збiльшився (за рахунок дооцiнки активiв та 

отримання прибутку) на 2266975 тис.грн. та станом на 

30.06.2014р. склав 8975543 тис.грн. (86% вiдсоткiв валюти 

балансу). Загальна сума довгострокових зобов'язань та 

забезпечення пiдприємства (рядок 1595) станом на 

30.06.2014 р. складає 829970 тис. грн. (57% яких 

складають вiдстроченi податковi зобов’язання). Загальна 

сума поточних зобов’язань та забезпечення станом на 

30.06.2014 склала 684642 тис грн.. У статтi «Векселi 

виданi» (рядок 1605 Балансу) показана сума поточної 

заборгованостi, на яку пiдприємство видало векселi на 

забезпечення поставок (робiт, послуг) постачальникiв, 

пiдрядникiв та iнших кредиторiв, яка станом на 

30.06.2014р. складає 10789 тис. грн.. Кредиторська 

заборгованiсть постачальникам i пiдрядникам за 

матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та отриманi послуги 

(рядок 1615 Балансу) станом на 30.06.2014 року склала 

415018 тис. грн. У статтi «Поточнi зобов`язання за 

одержаними авансами» (рядок 1635) показана сума 

авансiв, одержаних у рахунок наступних поставок готової 

продукцiї, виконання робiт (послуг), сума заборгованостi 

станом на 30.06.2014 р. складає 41190 тис.грн. Загальна 

сума iнших поточних зобов'язань (рядок 1690) станом на 

30.06.2014р.складає 7791 тис. грн. 
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Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2 квартал 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 3264179 2772261 

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 -1795099 -1420121 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

1469080 

 

1352140 

 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 597130 91311 

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 ( 29920 ) ( 35574 ) 

Витрати на збут 2150 ( 294630 ) ( 262000 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 277401 ) ( 108984 ) 

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 1464259 1036893 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 63322 56635 

Інші доходи 2240 5409 1911 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 19685 ) ( 128764 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 13555 ) ( 9663 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

1499750 

 

957012 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -273152 -183587 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

1226598 

 

773425 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 1268752 0 

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 -7847 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 1268752 -7847 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 228375 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1040377 -7847 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2266975 765578 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2470 

 

1226598 

 

773425 

 неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2480 

 

2266975 

 

765578 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

 



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1152742 1003351 

Витрати на оплату праці 2505 172998 158644 

Відрахування на соціальні заходи 2510 63448 57832 

Амортизація 2515 451895 288980 

Інші операційні витрати 2520 464634 362267 

Разом 2550 2305717 1871074 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1171334277 1171181155 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1171334277 1171181155 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.04718 0.66038 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1.04718 0.66038 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв та послуг за I 

пiврiччя 2014року склала 3264179 тис. грн., без ПДВ. , в 

порiвняннi з вiдповiдним перiодом попереднього року 

збiльшилась на 491918 тис грн..У статтi «Собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї» (рядок 2050 форми № 2) 

вiдображається собiвартiсть реалiзованих продукцiї, 

товарiв та послуг, яка визначена вiдповiдно до облiкової 

полiтики, i складає 1795099 тис. грн. Валовий прибуток 

вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв (рядок 2090 Форми № 2) 

визначається як рiзниця мiж сумою чистого доходу вiд 

реалiзацiї (рядок 2000 Форми № 2) i собiвартiстю 

реалiзованої продукцiї (рядок 2050 Форми № 2). Валовий 

прибуток за 1 пiврiччя 2014 року склав 1469080 тис. грн. 

Розмiр прибутку вiд операцiйної дiяльностi (рядок 2190) 

було визначено як алгебраїчна сума валового прибутку й 

iншого операцiйного доходу, та вирахуванням 

адмiнiстративних витрат, витрат на збут, iнших 

операцiйних витрат i складає 1464259 тис. грн.. У 1 

пiврiччi 2014 року Пiдприємством був отриманий чистий 

прибуток в розмiрi 1226598 тис. грн., що бiльше за 

вiдповiдний перiод минулого року на 453173тис грн.. 

Сукупний дохiд пiдприємства за 1 пiврiччя 2014 року 

склав 2266975 тис грн. (у тому чiслi за рахунок дооцiнки 

основних засобiв -1268752 тис грн.)  
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Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2 квартал 2014 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 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

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 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( 0 ) ( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

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 0 0 

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 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 

Примітки 

Згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. за №996-

XIV (iз змiнами та доповненнями) промiжна звiтнiсть 

пiдприємства складається щоквартально наростаючим 

пiдсумком з початку звiтного року в складi балансу та 

звiту про фiнансовi результати. В зв'язку з цим форма №3 

"Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за 

прямим методом)" не складається i не подається у складi 

квартальної фiнансової звiтностi ПАТ "ЦГЗК". 

Керівник Тимошенко Павло Геннадiйович 

Головний бухгалтер Преображенська Iнна Дмитрiвна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 07 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00190977 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2 квартал 2014 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 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 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 

Згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. за №996-

XIV (iз змiнами та доповненнями) промiжна звiтнiсть 

пiдприємства складається щоквартально наростаючим 

пiдсумком з початку звiтного року в складi балансу та 

звiту про фiнансовi результати. В зв'язку з цим форма №3 

"Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за 

непрямим методом)" не складається i не подається у 

складi квартальної фiнансової звiтностi ПАТ "ЦГЗК". 

Керівник Тимошенко Павло Геннадiйович 

Головний бухгалтер Преображенська Iнна Дмитрiвна 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 07 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" 
за ЄДРПОУ 00190977 

 
(найменування) 

  
Консолідований звіт про власний капітал 

за 2 квартал 2014 р. 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 
Разом 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 11 12 

Залишок на початок 

року 
4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок 

на початок року 
4095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід 

за звітний період 
4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Накопичені курсові 

різниці 
4113 0 0 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 0 0 

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку 

до зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 
4210 0 0 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 0 0 

Сума чистого прибутку 

на створення спеціальних 

(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку 

на матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з капіталу 
4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



акцій (часток) 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій 
4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки 

в дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примітки 

Згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.1999р. за №996-XIV (iз змiнами та доповненнями) промiжна звiтнiсть пiдприємства 

складається щоквартально наростаючим пiдсумком з початку звiтного року в складi 

балансу та звiту про фiнансовi результати. В зв'язку з цим форма №4 "Консолiдований звiт 

про власний капiтал" не складається i не подається у складi квартальної фiнансової 

звiтностi ПАТ "ЦГЗК". 

Керівник Тимошенко Павло Геннадiйович 

Головний бухгалтер Преображенська Iнна Дмитрiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Дата переходу Товариства на стандарти мiжнародної фiнансової звiтностi - 01.01.2009 року. 

Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 30.06.2014р. складає 6 232 416 тис. грн. (59% 

валюти балансу). Збiльшення вартостi основних засобiв за звiтний перiод вiдбувалось внаслiдок 

проведення дооцiнки на суму 1300601 тис грн. та перевищення надходження основних засобiв над 

вибуттям на суму 11870 тис. грн.. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв, що значаться на 

балансi пiдприємства, станом на 31.06.2014р. складає 26 059 тис. грн, значних змiн на протязi 

звiтного перiоду не вiдбувалось. За 1 пiврiччя скорочено незавершенi капiтальнi iнвестицiї за 

рахунок освоєння капiтальних вкладань на суму 278651 тис грн. Станом на 30.06.14р вартiсть 

запасiв складає 198838 тис грн.,на протязi 1 пiврiччя 2014 р. скорочено залишок запасiв на 22509 

тис грн, в т.ч за рахунок виробничих запасiв -16745 тис грн.. 

У статтi «Довгострокова дебiторська заборгованiсть» (рядок 1040 Балансу) показана дебiторська 

заборгованiсть фiзичних та юридичних осiб, яка буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати 

балансу, загальна сума якої станом на 30.06.2014р. складає 909 тис.грн. Дебiторська 

заборгованiсть за реалiзовану готову продукцiю, наданi послуги, реалiзованi товари визнавалася 

одночасно з визнанням прибутку в розмiрi, зазначеному в первинних документах. Дебiторська 

заборгованiсть за товари, роботи й послуги (рядок 1125 Балансу) на 30.06.2014р. складає 3106957 

тис. грн.. Статутний капiтал Пiдприємства (рядок 1400) станом на 30.06.2014р. становить 292 953 

тис.грн. Резервний капiтал на протязi перiоду не змiнювався, тому станом на 30.06.2014року склав 

73 238 тис.грн. (рядок 1415). Розмiр власного капiталу (рядок 1495) за звiтний перiод збiльшився 

(за рахунок дооцiнки активiв та отримання прибутку) на 2266975 тис.грн. та станом на 

30.06.2014р. склав 8975543 тис.грн. (86% вiдсоткiв валюти балансу). Загальна сума 

довгострокових зобов'язань та забезпечення пiдприємства (рядок 1595) станом на 30.06.2014 р. 

складає 829970 тис. грн. (57% яких складають вiдстроченi податковi зобов’язання). Загальна сума 

поточних зобов’язань та забезпечення станом на 30.06.2014 склала 684642 тис грн.. У статтi 

«Векселi виданi» (рядок 1605 Балансу) показана сума поточної заборгованостi, на яку 

пiдприємство видало векселi на забезпечення поставок (робiт, послуг) постачальникiв, пiдрядникiв 

та iнших кредиторiв, яка станом на 30.06.2014р. складає 10789 тис. грн.. Кредиторська 

заборгованiсть постачальникам i пiдрядникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та отриманi 

послуги (рядок 1615 Балансу) станом на 30.06.2014 року склала 415018 тис. грн. У статтi «Поточнi 

зобов`язання за одержаними авансами» (рядок 1635) показана сума авансiв, одержаних у рахунок 

наступних поставок готової продукцiї, виконання робiт (послуг), сума заборгованостi станом на 

30.06.2014 р. складає 41190 тис.грн. Загальна сума iнших поточних зобов'язань (рядок 1690) 

станом на 30.06.2014р. складає 7791 тис. грн. 

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв та послуг за I пiврiччя 2014року склала 3264179 тис. грн., 

без ПДВ. , в порiвняннi з вiдповiдним перiодом попереднього року збiльшилась на 491918 тис 

грн..У статтi «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї» (рядок 2050 форми № 2) вiдображається 

собiвартiсть реалiзованих продукцiї, товарiв та послуг, яка визначена вiдповiдно до облiкової 

полiтики, i складає 1795099 тис. грн. Валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв (рядок 

2090 Форми № 2) визначається як рiзниця мiж сумою чистого доходу вiд реалiзацiї (рядок 2000 

Форми № 2) i собiвартiстю реалiзованої продукцiї (рядок 2050 Форми № 2). Валовий прибуток за 1 

пiврiччя 2014 року склав 1469080 тис. грн.. Розмiр прибутку вiд операцiйної дiяльностi (рядок 

2190) було визначено як алгебраїчна сума валового прибутку й iншого операцiйного доходу, та 

вирахуванням адмiнiстративних витрат, витрат на збут, iнших операцiйних витрат i складає 

1464259 тис. грн.. У 1 пiврiччi 2014 року Пiдприємством був отриманий чистий прибуток в розмiрi 

1226598 тис. грн., що бiльше за вiдповiдний перiод минулого року на 453173тис грн.. Сукупний 

дохiд пiдприємства за 1 пiврiччя 2014 року склав 2266975 тис грн. (у тому чiслi за рахунок 

дооцiнки основних засобiв -1268752 тис грн.).  


