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Вступ
Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній
інформації.
Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України.
Відкрите акціонерне товариство “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат”
створено в процесі приватизації державного майна Центрального державного гірничозбагачувального комбінату на підставі рішення Фонду державного майна України (наказ
№89-АТ від 26 грудня 1996 року) та Указу Президента України від 26 листопада 1994 року
№699/94 “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання
приватизаційних майнових сертифікатів” у відповідності до Закону України “Про
приватизацію державного майна” від 04.03.1992 року та інших законодавчих актів відносно
приватизації державного майна та зареєстровано виконкомом Криворізької міської Ради
народних депутатів 17.01.1997 року розпорядженням № 17/2-р, з правом повної
правонаступності прав та обов`язків.
Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНТРАЛЬНИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" викладене відповідно до вимог та положень
Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року як
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ».
Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов`язків державного
підприємства “Центральний державний гірничо-збагачувальний комбінат”.

Розділ I. Основні відомості про емітента
1.1. Повне найменування емітента:
українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»;
англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «CENTRAL IRON ORE
ENRICHMENT WORKS».
скорочене найменування емітента:
українською мовою: ПАТ «ЦГЗК»
російською мовою: ПАО «ЦГОК»
англійською мовою: PJSC «CENTRAL GOK»
Код за ЄДРПОУ: 00190977.
Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (скорочене найменування: ВАТ «ЦГЗК»)
викладено відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства»
№ 514-VI від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (скорочене найменування:
ПАТ «ЦГЗК»). Визначення типу товариства та зміну найменування затверджено
Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Центральний
гірничо-збагачувальний комбінат», які відбулися 25.03.2011р.
1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента, місцезнаходження, засоби зв'язку.
Дата державної реєстрації: 19.01.1997р.
Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №565045.
Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Криворізької міської ради
Дніпропетровської області
Місцезнаходження Товариства: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,Україна, 50066.
Міжміський код та телефон: (056) 4105301
Номер факсу: (0564) 513282
Веб-сайт: http://cgok.metinvestholding.com
Електронна поштова адреса емітента: cgok@cgok.dp.ua
Підрозділ емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента: корпоративний
відділ управління ПАТ «ЦГЗК».
Місцезнаходження підрозділу: ПАТ «ЦГЗК», м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,
Україна, 50066.
Міжміський код та номер телефону контактної особи: (056)4105314, (056)4107219
Номер факсу контактної особи:(056)4105314
Електронна пошта контактної особи: bondarenko-tv@cgok.dp.ua
1.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації, а також строк, до якого
емітент буде існувати:
Відкрите акціонерне товариство “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат”
створено в процесі приватизації державного майна Центрального державного гірничозбагачувального комбінату на підставі рішення Фонду державного майна України (наказ
№89-АТ від 26 грудня 1996 року) та Указу Президента України від 26 листопада 1994 року
№699/94 “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання
приватизаційних майнових сертифікатів” у відповідності до Закону України “Про
приватизацію державного майна” від 04.03.1992 року та інших законодавчих актів відносно
приватизації державного майна та зареєстровано виконкомом Криворізької міської Ради
народних депутатів 17.01.1997 року розпорядженням № 17/2-р, з правом повної
правонаступності прав та обов`язків.
Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНТРАЛЬНИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" викладене відповідно до вимог та положень
Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року як
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ».

Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов`язків державного
підприємства “Центральний державний гірничо-збагачувальний комбінат”.
Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту
припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, передбаченому Статутом та чинним
законодавством України.
1.4. Інформація про купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому
числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної
особи), не пов'язану з основною діяльністю, що мала місце протягом звітного періоду.
Протягом звітного періоду не здійснювалась купівля чи продаж понад 10 відсотків
вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю.
1.5. Інформація про структурні зміни, які відбулись протягом звітного періоду в органах
емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та
їх функціональному призначенні.
Згідно діючої редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” органами Товариства є:
Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
Наглядова рада Товариства;
Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;
Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЦГЗК» від 19 квітня 2012 року припинено з
19 квітня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення Загальних зборів
акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721).
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЦГЗК» від 19 квітня 2012 року обрано з 19
квітня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію
з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest
B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається
Статутом Товариства.
На підприємстві розроблені нормативні документи, що регламентують тісну взаємодію
усіх підрозділів та служб, їх діяльність, чітко визначені функції, права, обов'язки,
відповідальність кожного підрозділу, а також окремих виконавців з урахуванням
специфічних особливостей їх посади, - це положення про відділи, служби підприємства,
посадові інструкції, накази, правила внутрішнього розкладу.
Структура ПАТ «ЦГЗК» станом на 30.09.2013 року складається з наступних посад:
генеральний директор, головний інженер, директор з виробництва, директор з безпеки,
директор з охорони праці та навколишнього середовища, директор з персоналу, директор
з побуту та соціальних питань, директор із закупівлі і логістики, директор з капітального
будівництва і капітального ремонту, фінансовий директор, фінансовий контролер,
головний бухгалтер, голова тендерного комітету, головний фахівець з інформаційних
технологій, помічник генерального директора, заступник директора з побуту та соціальних
питань, помічник директора з побуту та соціальних питань по роботі з молоддю, помічник
генерального директора з перспективних земель, головний гірник, головний збагачувач,
головний фахівець з підземних гірничих робіт, спеціаліст із розрахунку заробітної плати,
радник генерального директора.
До структури ПАТ «ЦГЗК» входять наступні структурні підрозділи:
1.Виробничий відділ
2.Технічний відділ
3. Транспортний відділ
4. Відділ головного маркшейдера
5. Відділ головного геолога
6. Відділ енергоменеджменту
7. Відділ головного механіка
8. Відділ головного енергетика
9. Фінансовий відділ
10. Економічне управління
11. Головна бухгалтерія

12. Відділ автоматизованих систем управління технологічними процесами
13. Відділ корпоративних інформаційних систем
14. Відділ інфраструктурних систем
15. Відділ капітальних ремонтів
16. Служба технічного нагляду за експлуатацією будівель та споруд
17. Відділ капітального будівництва
18. Відділ забезпечення
19. Відділ устаткування
20. Відділ організації праці та заробітної плати
21. Відділ навчання та розвитку персоналу
22. Відділ кадрів
23. Бюро взаємодії з персоналом
24. Редакція
25. Інвестиційне управління
26. Тендерний відділ
27. Відділ збуту та зовнішньо-економічних зв’язків
28. Корпоративний відділ
29. Спеціальний відділ
30. Юридичний відділ
31. Канцелярія
32. Відділ охорони праці
33. Відділ охорони навколишнього середовища
34. Соціально-господарський відділ
35. Глеюватський кар'єр
36. Петрівський кар'єр
37. Шахта імені Орджонікідзе
38. Дробильна фабрика
39. Збагачувальна фабрика
40. Фабрика огрудкування
41. Цех шламового господарства
42. Управління залізничного транспорту
43. Гірничо-транспортний цех № 1
44. Гірничо-транспортний цех № 2
45. Автотранспортний цех
46. Цех технічного енергозабезпечення
47. Цех мереж та підстанцій
48. Центральна комбінатська лабораторія
49. Відділ технічного контролю
50. Шахта "Гігант-Глибока"
51. Цех збереження та відпуску матеріалів
52. Цех технологічної диспетчеризації
53. Управління безпеки
54. Відомча пожежна частина
55. Спеціалізована об'єктова аварійно-рятувальна служба
56. Санітарно-екологічна лабораторія
57. Ремонтно-експлуатаційний цех
58. Оздоровчий комплекс*
59. Цех харчування*
60. Будівельно-монтажне управління*
61. Проектно-конструкторський відділ*
* функції перелічених структурних підрозділів передані на аутсорсинг
Станом на 30.09.2013 року ПАТ "ЦГЗК" являється засновником 3-х дочiрнiх
пiдприємств:
1. Повне та скорочене найменування та місцезнаходження дочірнього підприємства:
Дочiрнє пiдприємство "Овацiя" Публічного акціонерного товариства «Центральний
гiрничо-збагачувальний комбiнат", ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК», код ЄДРПОУ 31386062,
юридична адреса: 50053, м. Кривий Рiг, вул. Мусоргського, 19.
Дата і країна реєстрації дочірнього підприємства: 01.06.2001 року; Україна.

Підстави визнання підприємства дочірнім/залежним по відношенню до емітента:
Частка емітента у статутному капiталi дочiрнього пiдприємства складає 100%.
Мотиви створення, значення такого підприємства для діяльності емітента: створене
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК" вiд 25.05.2001 року (протокол №1) на
базi Палацу культури ВАТ "ЦГЗК"; предметом дiяльностi ДП "Овацiя" являється
культурно-масова дiяльнiсть, органiзацiя вiдпочинку трудящих комбiнату та мешканцiв
мiста, а також надання послуг в сферi культурних та видовищних заходiв.
Види діяльності дочірнього підприємства за КВЕД-2010:
90.04 Функціонування театральних і концертних залів
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами
85.52 Освіта у сфері культури
Частка емітента у статутному капіталі дочірнього підприємства: 100%.
Частка дочірнього підприємства у статутному капіталі емітента (за наявності): немає.
2. Повне та скорочене найменування та місцезнаходження дочірнього підприємства:
Дочiрнє пiдприємство "Спорт-Мастер" Публічного акціонерного товариства «Центральний
гiрничо-збагачувальний комбiнат", ДП «Спорт-Мастер» ПАТ «ЦГЗК», код ЄДРПОУ
31386083, юридична адреса: 50053, м. Кривий Рiг, вул. Вознесенського,1а.
Дата і країна реєстрації дочірнього підприємства: 01.06.2001 року; Україна.
Підстави визнання підприємства дочірнім/залежним по відношенню до емітента:
Частка емітента у статутному капiталi дочiрнього пiдприємства складає 100%.
Мотиви створення, значення такого підприємства для діяльності емітента: створене
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК" вiд 25.05.2001 року (протокол №1) на
базi Палацу спорту ВАТ "ЦГЗК"; предметом дiяльностi ДП "Спорт-Мастер" являється
культурно-масова, фiзкультурно-спортивна та оздоровча діяльність, в тому числі,
оздоровлення i спортивне виховання працiвникiв комбінату, а також членiв їх сiмей.
Види діяльності дочірнього підприємства за КВЕД-2010:
93.11 Функціонування спортивних споруд
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
93.19 Інша діяльність у сфері спорту
Частка емітента у статутному капіталі дочірнього підприємства: 100%.
Частка дочірнього підприємства у статутному капіталі емітента (за наявності): немає.
3. Повне та скорочене найменування та місцезнаходження дочірнього підприємства:
Дочiрнє пiдприємство "Єдиний оздоровчий комплекс" Публічного акціонерного товариства
«Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат", ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК», код ЄДРПОУ
31578371, юридична адреса: 50083, м. Кривий Рiг, вул. Федоренка,1а.
Дата і країна реєстрації дочірнього підприємства: 20.06.2001 року; Україна.
Підстави визнання підприємства дочірнім/залежним по відношенню до емітента:
Частка емітента у статутному капiталi дочiрнього пiдприємства складає 100%.
Мотиви створення, значення такого підприємства для діяльності емітента: створене
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК" вiд 25.05.2001 року (протокол №1) на
базi пансiонату "Гiрник" ВАТ "ЦГЗК" (смт.Миколаївка Сiмферопольського району АРК);
метою створення такого єдиного оздоровчого комплексу являється забезпечення
ефективної дiяльностi об'єктiв соцiальної сфери, призначених для органiзацiї вiдпочинку
та оздоровлення працiвникiв гiрничодобувних пiдприємств.
Види діяльності дочірнього підприємства за КВЕД-2010:
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового
проживання
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
Частка емітента у статутному капіталі дочірнього підприємства: 100%.
Частка дочірнього підприємства у статутному капіталі емітента (за наявності): немає.
Зміни в організаційній структурі ПАТ "ЦГЗК" за звітний період:
У першому кварталі 2013 року на ПАТ «ЦГЗК» було проведено роботу щодо
вдосконалення організаційної структури підприємства, в результаті якої шахта «Артем-2»
була ліквідована, як окремий підрозділ, і ввійшла як дільниця шахтного підйому та
поверхневого комплексу шахти "Артем-2" до складу шахти «Гігант-Глибока».
Протягом другого кварталу 2013 року змін в організаційній структурі ПАТ "ЦГЗК" не
відбувалося.
У третьому кварталі 2013 року на ПАТ «ЦГЗК» :
- була проведена реорганізація відділу автоматизованих систем управління у відділ
корпоративних інформаційних систем та відділ інфраструктурних систем з організаційним
підпорядкуванням головному фахівцю з інформаційних технологій;
- виведено зі структури комбінату посади головного огрудковувача та менеджера із
зв’язків з громадськістю.
1.6. Інформація про створення протягом звітного періоду нових дочірніх підприємств
емітента або набуття підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від
емітента.
Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента або набуття
підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від емітента не відбувалось.
1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) та
власного капіталу емітента на початок та кінець звітного періоду.
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ «ЦГЗК» на початок та
кінець звітного періоду становить 292 952 750,00 грн.
Статутний капітал Товариства поділений на 1 171 811 000 шт. простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
У відповідності до вимог ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» ПАТ
«ЦГЗК» в 2012 році було здійснено обов’язковий викуп акцій у акціонерів Товариства за
ринковою вартістю. Станом на 31.12.2012 року вилучений капітал складає 8 284 тис.грн. В
I кварталі 2013 року емітент здійснив продаж раніше викуплених власних акцій.
Згідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» ПАТ «ЦГЗК» в другому
кварталі 2013 року було здійснено обов’язковий викуп акцій у акціонерів Товариства за
ринковою вартістю. Станом на 30.09.2013 року вилучений капітал складає 15 272 тис.грн.
Пайового, додатково вкладеного та неоплаченого капіталу немає.
Статутний капітал Товариства за станом на 30.09.2013 р. сплачений в повному обсязі
у встановлені законодавством терміни та відповідає установчим документам Товариства.
Несплачений учасниками товариства капітал відсутній.
Структура власного капіталу товариства:
Зареєстрований статутний капітал станом на 30.09.2013 р. складає 292 953 тис. грн.
(станом на 31.12.2012 р. – 292 953 тис. грн., відхилення 0 тис. грн.).;
Капітал у дооцінках станом на 30.09.2013 р. складає 1 161 311 тис.грн. (станом на
31.12.2012р. – 1 346 213 тис.грн., зменшення на 184 902 тис.грн.).
Додатковий капітал станом на 30.09.2013 р. складає 135 710 тис. грн. (станом на
31.12.2012 р. 135 710 тис. грн., відхилення 0 тис. грн.);
Резервний капітал станом на 30.09.2013 р. складає 73 238 тис. грн. (станом на
31.12.2012 р. –73 238 тис. грн., відхилення 0 тис. грн.);
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 30.09.2013 р. складає 2 914
958 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. – 1 590 339 тис. грн., збільшення на 1 324 619 тис.
грн.);
Вилучений капітал станом на 30.09.2013 р. складає «мінус» 15 272 тис.грн. (станом на
31.12.2012р. – «мінус» 8 284 тис.грн., зменшення на 6 988 тис.грн.).
Всього власний капітал: станом на 30.09.2013 р. складає 4 562 898 тис. грн. (станом на
31.12.2012 р. - 3 430 169 тис. грн., збільшення на 1 132 729 тис. грн.).

Протягом звітного періоду (9 місяців 2013 року) розмір власного капіталу збільшився
на 1 132 729 тис. грн. до показників на початок звітного року. У тому числі за рахунок
збільшення показника нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на 1 324 619 тис.
грн., зменшення показника вилученого капіталу на 6 988 тис.грн. та зменшення показника
капіталу у дооцінках на 184 902 тис.грн
Протягом звітного періоду не мали місце зміни розміру статутного капіталу.
1.8. Інформація про об'єднання підприємств чи групи суб'єктів господарювання, у яких
емітент став учасником або припинив участь протягом звітного періоду.
Повне найменування та місцезнаходження об'єднання (групи): Асоцiацiя "Укррудпром";
50000, Україна, Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, пр.К.Маркса, 1.
Короткий опис діяльності об'єднання (групи): Асоцiацiя утворена як договiрна особа,
яка не є господарським товариством чи пiдприємством. Асоцiацiя не здiйснює комерцiйної
дiяльностi, метою якої є отримання прибутку, тобто, є некомерцiйною, неприбутковою
органiзацiєю. Засновники та учасники Асоцiацiї не отримують прямих прибуткiв
(дивiдендiв) вiд її дiяльностi. Асоцiацiя є вiльною для вступу (виходу) нових учасникiв
(засновникiв) на засадах дотримання ними установчих документiв асоцiацiї. Метою
дiяльностi асоцiацiї "Укррудпром" є координацiя господарської дiяльностi учасникiв.
Предметом дiяльностi є захист iнтересiв учасникiв без права втручання у їх виробничу та
комерцiйну дiяльнiсть та без права впливу на прийняття ними управлiнських рiшень. Крiм
того, предметом дiяльностi Асоцiацiї являється забезпечення iнформацiєю стосовно
технiчних розробок, промислових стандартiв, промислової статистики, розробка проектiв
охорони навколишнього середовища, дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки,
дослiдження та розробки в галузi природних та технiчних наук.
Мотиви та строк участі емітента в об'єднанні (групі): емітент є засновником
(учасником) асоцiацiї з 2004 року.
Частка участі емітента в об'єднанні (групі) (за наявності), його позиція (місце, статус) у
структурі об'єднання (групи): частка емітента у статутному капіталі асоціації станом на
30.06.2013 року складає 11,32%;є засновником.
Частки інших учасників об'єднання (групи) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента (за наявності): інформація відсутня.
Права та обов'язки емітента як учасника об'єднання (групи).
Кожен з Учасників має право:
- брати участь в управлінні Асоціацією в порядку, визначеному чинним
законодавством, установчими документами, внутрішніми нормативними актами та
рішеннями органів управління Асоціації;
- вимагати скликання загальних зборів Учасників;
- одержувати від Асоціації інформацію про її діяльність, а також іншу інформацію,
пов’язану з інтересами Учасника;
- приймати рішення про надання Асоціації повноважень представляти інтереси
Учасника;
- добровільно вийти зі складу Учасників на умовах і в порядку, визначеному
установчими документами Асоціації, а також зі збереженням взаємних зобов’язань та
укладених угод з іншими суб’єктами господарювання.
Кожен з Учасників зобов’язаний:
- дотримуватись положень установчих документів та внутрішніх нормативних актів
Асоціації;
- своєчасно та в повному обсязі вносити матеріальні і нематеріальні внески (вступні,
членські, цільові тощо) у розмірі, формі та порядку, які визначаються установчими
документами, внутрішніми нормативними актами та рішеннями Вищого органу управління
Асоціацією;
- невідкладно інформувати виконавчий орган Асоціації про виникнення обставин,
несумісних з подальшим виконанням ним зобов’язань Учасника або перебуванням його у
складі Учасників;
- надавати Асоціації інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з її
діяльністю;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стала
йому відомою в зв’язку з участю в Асоціації.

Повне найменування та місцезнаходження об'єднання (групи): Асоцiацiя
"Укрінтерстандарт"; 03680, Україна, м.Київ, вул.Горького, 174.
Короткий опис діяльності об'єднання (групи):Асоцiацiя є некомерцiйним господарським
об'єднанням пiдприємств, створена i дiє на принципах добровiльностi, рiвноправностi,
учасникiв, самоврядування, законностii гласностi, добровiльного входження та виходу з
асоцiацiї. Основною метою дiяльностi являється всебiчне сприяння пiдвищенню безпеки i
якостi вiтчизняної й iмпортної продукцiї шляхом координацiї дiяльностi пiдприємств у
сферi технiчного регулювання - оцiнки вiдповiдностi, стандартизацiї, метрологiї,
управлiння якiстю та навколишнiм середовищем.
Мотиви та строк участі емітента в об'єднанні (групі): є членом асоцiацiї з 2005 року
Частка участі емітента в об'єднанні (групі) (за наявності), його позиція (місце, статус) у
структурі об'єднання (групи): є асоційованим членом асоціації.
Частки інших учасників об'єднання (групи) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента (за наявності): інформація відсутня.
Права та обов'язки емітента як учасника об'єднання (групи).
Учасники Асоціації мають право:
- отримувати допомогу від Асоціації в пріоритетному порядку;
- отримувати правовий захист та іншу допомогу від Асоціації;
- брати участь в реалізації програм та проектів Асоціації;
- приймати участь в управлінні Асоціацією;
- брати участь в обговоренні питань, що стосуються діяльності Асоціації та вносити на
розгляд керівних органів Асоціації пропозиції щодо їх вирішення;
- отримувати інформацію про діяльність Асоціації;
- вільного вступу та виходу із Асоціації в порядку, передбаченому статутом Асоціації.
Учасники Асоціації зобов’язані:
- дотримуватись положень статуту Асоціації та установчого договору;
- своєчасно вносити вступні, членські і цільові внески в грошовій та матеріальній
формі;
- сприяти керівним та виконавчим органам Асоціації у виконанні їх функцій та завдань;
- не розголошувати комерційну і конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації як
під час дії укладеної з Асоціацією угоди, так і після її припинення, усвідомлюючи
відповідальність за їх розголошення, передбачену чинним законодавством;
- опікуватися створенням позитивного іміджу Асоціації;
- нести інші обов’язки, передбачені статутом Асоціації і відповідними угодами.
Повне найменування та місцезнаходження об'єднання (групи): Міжвідомча асоцiацiя
"Укрвибухпром"; 03039, Україна, м.Київ, пр.Науки, 10.
Короткий опис діяльності об'єднання (групи):МА "Укрвибухпром" - договiрне
господарське об'єднання, основною метою дiяльностi якої являється постiйна координацiя
господарської дiяльностi пiдприємств-учасникiв у сферi поводження з вибуховими
матерiалами та в сферi промислової безпеки в гiрничо-видобувнiй та буро-вибуховiй
промисловостi. Пiдприємства та органiзацiї мають право вiльного виходу з асоцiацiї.
Умовою виходу є забезпечення виконання ранiше прийнятихперед асоцiацiєю
зобов'язань.
Мотиви та строк участі емітента в об'єднанні (групі): є членом асоцiацiї з 2005 року
Частка участі емітента в об'єднанні (групі) (за наявності), його позиція (місце, статус) у
структурі об'єднання (групи): є членом асоціації.
Частки інших учасників об'єднання (групи) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента (за наявності): інформація відсутня.
Права та обов'язки емітента як учасника об'єднання (групи).
Кожний із Членів Асоціації має право:
- брати участь в управлінні Асоціацією в порядку, передбаченому чинним
законодавством та статутом Асоціації, зокрема брати участь у прийнятті рішень
Загальними зборами членів Асоціації, вносити пропозиції для розгляду Загальними
зборами членів Асоціації, виставляти кандидатури до органів управління та контролю
Асоціації, брати участь в роботі комітетів, комісій, робочих груп Асоціації;
- отримувати інформацію про діяльність Асоціації;
- припинити членство в Асоціації в порядку і на умовах, визначених статутом Асоціації,
положеннями і правилами Асоціації;

- використовувати належність до Асоціації відповідно до стандартів етичної і
професійної поведінки.
Члени Асоціації зобов’язані:
- виконувати вимоги установчого договору, статуту, правил, положень та стандартів
Асоціації, рішення органів управління та контролю Асоціації;
- сприяти досягненню мети Асоціації;
- не розголошувати надану їм інформацію, а також інформацію, що стала їм відома
внаслідок їх членства в Асоціації і яка має конфіденційний характер стосовно будь-якого з
членів Асоціації;
- своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески;
- не допускати випадків зловживання належністю до Асоціації;
- своєчасно та в повному обсязі надавати Асоціації звітність, документи та інформацію
щодо своєї професійної діяльності, передбачені правилами та положеннями Асоціації.
Повне найменування та місцезнаходження об'єднання (групи): Органiзацiя
роботодавцiв "СОЮЗ
МЕТАЛУРГIВ
ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI",
50064,
Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, вул.Рудна, 47.
Короткий опис діяльності об'єднання (групи):Основною метою створення та дiяльностi
органiзацiї є об'єднання роботодавцiв-власникiв пiдприємств металургiйного комплексу
Днiпропетровської областi на засадах добровiльностi та рiвноправностi для
представництва i захисту економiчних, соцiальних та iнших iнтересiв роботодавцiв на
обласному рiвнi, а також здiйснення координацiї та консолiдацiї дiй своїх членiв у сферi
соцiально-трудових вiдносин. Основним завданням Органiзацiї є забезпечення
представництва та захист законних iнтересiв i прав роботодавцiв у вiдносинах з органами
державної влади та органами мiсцевого самоврядування, професiйними спiлками, їх
об'єднаннями та iншими органiзацiями. Членами Органiзацiї являються її засновники, а
також можуть бути роботодавцi, що вступили до Органiзацiї у порядку, передбаченому
Статутом. Органiзацiя є неприбутковою громадською органiзацiєю. Дiяльнiсть Органiзацiї
здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України. Дiяльнiсть Органiзацiї
поширюється на територiю Днiпропетровської областi.
Мотиви та строк участі емітента в об'єднанні (групі): є членом організації з 2011 року.
Частка участі емітента в об'єднанні (групі) (за наявності), його позиція (місце, статус) у
структурі об'єднання (групи): є членом організації.
Частки інших учасників об'єднання (групи) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента (за наявності): інформація відсутня.
Права та обов'язки емітента як учасника об'єднання (групи).
Члени Організації мають право:
- безпосередньо або через своїх представників брати участь у роботі З’їзду
Організації;
- брати участь в управлінні Організацією безпосередньо через своїх представників в
порядку, передбаченому статутом, в тому числі представники членів Організації можуть
обирати та бути обраними до складу органів Організації та отримувати інформацію про їх
роботу;
- брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності Організації
та її органів, а також в інших заходах, що здійснюються Організацією;
- рекомендувати чинним членам Організації прийняття нових роботодавців в якості
членів Організації;
- одержувати всю необхідну інформацію про діяльність Організації та посадових осіб
Організації, знайомитися з фінансовими звітами, рішеннями З’їзду Організації та інших
органів управління Організації;
- вносити заяви та пропозиції на розгляд З’їзду Організації та інших органів Організації;
- брати участь в реалізації програм Організації та контролювати їх виконання;
- вийти зі складу Організації в порядку та на умовах, встановлених статутом
Організації.
Члени Організації зобов’язані:
- дотримуватись статуту Організації та виконувати його вимоги;
- делегувати Організації повноваження щодо вирішення актуальних питань соціальноекономічної сфери, трудових відносин, які закріплюються у відповідних угодах між
сторонами соціального партнерства, в тому числі у галузевих угодах;

- виконувати взяті на себе зобов’язання, прийняті Організацією відповідно до угод,
укладених між сторонами соціального партнерства, в тому числі галузевих угод;
- виконувати рішення органів Організації;
- не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації;
- брати участь у роботі по досягненню мети та завдань Організації;
- сплачувати членські та інші внески у розмірі та порядку, установленому З’їздом
Організації.
Повне найменування та місцезнаходження об'єднання (групи): Дніпропетровська
обласна організація роботодавців підприємств гірничодобувної галузі України; 50036,
Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 14А.
Короткий опис діяльності об'єднання (групи): Основною метою створення та діяльності
організації є представництво і захист інтересів власників та їх організацій-роботодавців
гірничодобувної промисловості у Дніпропетровській області України у економічних,
соціально-трудових та інших відносинах, захист їх законних прав та інтересів, а також
координація та консолідація дій членів організації для досягнення позитивних результатів
їхньої діяльності та посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної
політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвитку соціального
партнерства в Україні. Основним напрямом діяльності організації є забезпечення
представництва та захист законних інтересів і прав організацій власників та їх організаційроботодавців (членів організації) гірничодобувної промисловості у Дніпропетровській
області України у відносинах з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, професійними спілками, їх обєднаннями та іншими організаціями
найманих працівників, іншими об’єднаннями громадян. Членами організаціями можуть
бути роботодавці-власники підприємств, установ, організацій незалежно від форми
власності. Організація є неприбутковою громадською організацією. Діяльність організації
поширюється на територію Дніпропетровської області.
Мотиви та строк участі емітента в об'єднанні (групі): є членом організації з 2012 року.
Частка участі емітента в об'єднанні (групі) (за наявності), його позиція (місце, статус) у
структурі об'єднання (групи): є членом організації.
Частки інших учасників об'єднання (групи) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента (за наявності): інформація відсутня.
Права та обов'язки емітента як учасника об'єднання (групи).
Члени Організації мають право:
- через своїх представників брати участь у роботі З”їзду Організації;
- делегувати Організації повноваження щодо вирішення актуальних питань соціальноекономічної сфери, трудових відносин, які закріплюються у відповідних угодах між
сторонами соціального партнерства, в тому числі у галузевій та територіальній угодах;
- брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності Організації
та її робочих органів, а також в інших заходах, що здійснюються Організацією;
- вносити заяви та пропозиції на розгляд З’їзду Організації та інших органів Організації;
- брати участь в реалізації програм Організації та контролювати їх виконання;
- вийти зі складу Організації в порядку та на умовах, встановлених статутом
Організації.
Члени Організації зобов’язані:
- дотримуватись статуту Організації та виконувати його вимоги;
- делегувати та виконувати взяті на себе зобов’язання, прийняті Організацією
відповідно до угод, укладених між сторонами соціального партнерства, в тому числі
галузевій та територіальних угодах;
- виконувати рішення керівних органів Організації;
- не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації;
- брати участь у роботі по досягненню мети та завдань Організації;
- сплачувати вступні, членські та цільові внески в порядку, встановленому статутом.
У звітному періоді ПАТ "ЦГЗК" не ставало учасником в новому об'єднанні підприємств
чи групи суб’єктів господарювання, та не припиняло участі в об'єднанні підприємств чи
групи суб’єктів господарювання, у яких емітент є учасником.
Між групових продажів товарів (робіт, послуг) з суб'єктами господарювання емітент у
звітному році не мав.

Фінансово-господарської діяльності емітента суттєво не залежить від інших учасників
об'єднання підприємств (групи суб'єктів господарювання).
1.9. Інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися
протягом звітного періоду:
За ініціативи Наглядової ради 18 квітня 2013 року відбулися чергові Загальні збори
акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
Кворум Загальних зборів: 76,1411 %.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів
Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у
2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом
Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка
уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

З питання №1 порядку денного «Обрання робочих органів та затвердження
регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»
СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка запропонувала для організації
роботи Загальних зборів, а саме, для забезпечення проведення голосування на Загальних
зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, обрати Лічильну комісію та затвердити
регламент зборів.
Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з першого питання порядку
денного, запропонований для голосування.
1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:
Бізяєва Світлана Сергіївна – голова комісії,
Лисенко Світлана Олександрівна – член комісії;
Бондар Аліна Віталіївна – член комісії;
Приходько Ольга Миколаївна - член комісії;
Головата Ірина Григорівна - член комісії;
Кузевич Ольга Антонівна - член комісії;
Пожарська Вікторія Олександрівна - член комісії.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу пропонується
подавати до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке
розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
1.3. Питання порядку денного розглядати в наступному порядку:
1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів
Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у
2012 році.
6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом
Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка
уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.
Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по першому питанню проводилось бюлетенем №1.
Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування
(протокол №1 про підсумки голосування додається).
При розкритті урн для голосування було виявлено:
- дійсних бюлетенів №1 для голосування – 39 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 38 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 1 бюлетень,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 1 шт..
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення// Кількість голосів, шт.// Частка від загальної кількості голосів учасників зборів,
%
«ЗА»// 892 224 422// 99,9995
«ПРОТИ»// 2 900// 0,0003
«УТРИМАВСЯ»// 0// 0,0000
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»// 2 000// 0,0002
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі в Загальних зборах.
З першого питання порядку денного вирішили:
1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
Голова Лічильної комісії: Бізяєва Світлана Сергіївна;
Члени Лічильної комісії: Лисенко Світлана Олександрівна;
Бондар Аліна Віталіївна;
Приходько Ольга Миколаївна;
Головата Ірина Григорівна;
Кузевич Ольга Антонівна;
Пожарська Вікторія Олександрівна.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до
Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається.
Анонімні запитання не розглядаються.
1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів
Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у
2012 році.
6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом
Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка
уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
З питання №2 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 рік»
СЛУХАЛИ:
Нагімова Ігоря В’ячеславовича, виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ
„ЦГЗК”, який виступив з докладом про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства в 2012 році. Він повідомив, що, незважаючи на складну ситуацію у вітчизняній
економіці, всі задачі, які були поставлені перед Товариством на 2012 рік, успішно виконані,
а саме: збільшено обсяги виробництва, достроково виконано річний план по випуску
готової продукції, реалізовано масштабну інвестиційну програму, збережено високу
рентабельність та інвестиційну привабливість Товариства. Внаслідок прийняття низки
антикризових
заходів,
спрямованих
на
економію
ресурсів
та
посилення
клієнтоорієнтовності, ПАТ «ЦГЗК» не тільки зберіг працююче виробництво та фінансову
стабільність, але й здійснив ряд значних кроків в досягненні стратегічних цілей. Він
наголосив, що пріоритетними напрямами діяльності Товариства в 2013 році залишаються
підвищення ефективності виробництва, забезпечення високої якості продукції, безпечна
та комфортна праця робітників. Проте відзначив, що для подальшого утримання позицій
підприємства на ринку в умовах світової кризи в металургійній галузі необхідно працювати
в умовах жорсткої економії та зниження собівартості продукції. Особливу увагу при цьому
слід приділяти економії ресурсів і матеріалів, постійному удосконаленню технології,
впровадженню процесів, спрямованих на підвищення операційної ефективності. Надійшла
пропозиція затвердити звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з другого питання порядку
денного, запропонований для голосування.
2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2012 рік (додається).
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.
Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по другому питанню проводилось бюлетенем №2.
Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування
(протокол №2 про підсумки голосування додається).
При розкритті урн для голосування було виявлено:
- дійсних бюлетенів №2 для голосування – 37 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 35 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 1 бюлетень,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 3 шт..
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення// Кількість голосів, шт.// Частка від загальної кількості голосів учасників зборів,
%
«ЗА»// 892 174 446// 99,9939
«ПРОТИ»// 2 900// 0,0003
«УТРИМАВСЯ»// 45 384// 0,0051
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»// 6 592// 0,0007
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі в Загальних зборах.
З другого питання порядку денного вирішили:
2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2012 рік (додається).

З питання № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік»
СЛУХАЛИ:
Білика Олександра Миколайовича, представника Наглядової ради, який ознайомив
акціонерів зі звітом Наглядової ради Товариства про роботу ради в 2012 році. Він
повідомив, що Наглядова рада Товариства як орган Товариства, що представляє інтереси
акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, в звітному періоді
в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України,
здійснювала контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства, в тому
числі, контроль за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та
Наглядової ради. Відзначив, що за підсумками 2012 року Наглядовою радою Товариства
прийняті рішення по всім питанням, які надійшли для розгляду. Було запропоновано
затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з третього питання порядку
денного, запропонований для голосування.
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.
Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по третьому питанню проводилось бюлетенем №3.
Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування
(протокол №3 про підсумки голосування додається).
При розкритті урн для голосування було виявлено:
- дійсних бюлетенів №3 для голосування – 38 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 35 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 2 бюлетені,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 шт..
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення// Кількість голосів, шт.// Частка від загальної кількості голосів учасників зборів,
%
«ЗА»// 892 161 233// 99,9924
«ПРОТИ»// 18 705// 0,0021
«УТРИМАВСЯ»// 45 384// 0,0051
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»// 4 000// 0,0004
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі в Загальних зборах.
З третього питання порядку денного вирішили:
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).
З питання № 4 порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства
за 2012 рік»
СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову Загальних зборів, яка повідомила, що
фінансова звітність Товариства складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності на підставі достовірних облікових даних та об’єктивно відображає фактичний
фінансовий стан Товариства за 2012 рік. Відзначила, що у відповідності до вимог діючого
законодавства достовірність і повнота річної фінансової звітності за 2012 рік підтверджена
ТОВ Аудиторська фірма «Форум» (м. Кривий Ріг). Вона, також, повідомила, що згідно
Статуту ПАТ «ЦГЗК» фінансова звітність Товариства за 2012 рік була розміщена на вебсторінці Товариства у мережі Інтернет, та запропонувала затвердити річну фінансову
звітність Товариства за 2012 рік.
Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з четвертого питання
порядку денного, запропонований для голосування.
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012р. (Форма №1), Звіт про
фінансові результати за 2012 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

(Форма №3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма №4), Примітки до річної
фінансової звітності за 2012 рік (Форма №5) (додаються).
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.
Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по четвертому питанню проводилось бюлетенем №4.
Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування
(протокол №4 про підсумки голосування додається).
При розкритті урн для голосування було виявлено:
- дійсних бюлетенів №4 для голосування – 38 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 36 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 1 бюлетень,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 шт..
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення// Кількість голосів, шт.// Частка від загальної кількості голосів учасників зборів,
%
«ЗА»// 892 177 038// 99,9942
«ПРОТИ»// 2 900// 0,0003
«УТРИМАВСЯ»// 45 384// 0,0051
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»// 4 000// 0,0004
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі в Загальних зборах.
З четвертого питання порядку денного вирішили:
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012р. (Форма №1), Звіт про
фінансові результати за 2012 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік
(Форма №3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма №4), Примітки до річної
фінансової звітності за 2012 рік (Форма №5) (додаються).

З питання № 5 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за
результатами діяльності Товариства у 2012 році.»
СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка доповіла про результати діяльності
ПАТ «ЦГЗК» в 2012 році. Вона відзначила, що економіка світу в 2012 році розвивалася у
дуже складних умовах, особливо у другому півріччі, коли різко знизилися ціни і попит на
продукцію гірничо-металургійного комплексу. Але, незважаючи на ці проблеми, ПАТ
«ЦГЗК» зберегло фінансову стабільність і отримало позитивний фінансовий результат за
підсумками діяльності в 2012 році. Вона звернула увагу акціонерів на складну ситуацію в
світовій та українській економіках та в зв’язку з цим запропонувала весь прибуток
Товариства направити на розвиток підприємства, що дасть можливість забезпечити його
стабільну роботу в умовах триваючої кризи.
Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з п’ятого питання порядку
денного, запропонований для голосування.
5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, в
розмірі 770 076 758,13 гривень (сімсот сімдесят мільйонів сімдесят шість тисяч сімсот
п’ятдесят вісім гривень 13 копійок), залишити нерозподіленим.
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.
Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по п’ятому питанню проводилось бюлетенем №5.
Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування
(протокол №5 про підсумки голосування додається).
При розкритті урн для голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів № 5 для голосування – 38 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 16 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 21 бюлетень
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 1 бюлетень;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 шт..
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення// Кількість голосів, шт.// Частка від загальної кількості голосів учасників зборів,
%
«ЗА»// 891 516 561// 99,9201
«ПРОТИ»// 663 377// 0,0744
«УТРИМАВСЯ»// 45 384// 0,0051
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»// 4 000// 0,0004
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі в Загальних зборах.
З п’ятого питання порядку денного вирішили:
5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, в
розмірі 770 076 758,13 гривень (сімсот сімдесят мільйонів сімдесят шість тисяч сімсот
п’ятдесят вісім гривень 13 копійок), залишити нерозподіленим.
З питання № 6 порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту
Товариства»
СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила, що згідно Статуту ПАТ
«ЦГЗК» проект нової редакції Статуту Товариства, який пропонується до затвердження,
був розміщений на веб-сторінці Товариства у мережі Інтернет. Вона відзначила, що з
метою удосконалення оперативного контролю за діяльністю виконавчого органу
Товариства пропонується внести зміни до розділу Статуту, який регулює компетенції та
повноваження Наглядової ради Товариства, та запропонувала прийняти рішення щодо
внесення та затвердження зазначених змін до Статуту Товариства.
Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з шостого питання порядку
денного, запропонований для голосування.
6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій
редакції (додається).
6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його
обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з
державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.
Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по шостому питанню проводилось бюлетенем №6.
Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування
(протокол №6 про підсумки голосування додається).
При розкритті урн для голосування було виявлено:
- дійсних бюлетенів № 6 для голосування – 37 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 22 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 6 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 9 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 3 шт..
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення// Кількість голосів, шт.// Частка від загальної кількості голосів учасників зборів,
%
«ЗА»// 891 416 248// 99,9089
«ПРОТИ»// 251 485// 0,0282

«УТРИМАВСЯ»// 555 589// 0,0622
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»// 6 000// 0,0007
Відповідно до п.5 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято
більш, ніж ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.
З шостого питання порядку денного вирішили:
6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій
редакції (додається).
6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його
обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з
державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
З питання № 7 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правового договору, що
укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про
обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.»
СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка доповіла, що Загальними зборами
акціонерів 19 квітня 2012 року було обрано одноособового члена Наглядової ради
Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Meтінвeст Б.В. (Private
Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697). Вона
відзначила, що згідно статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» порядок
роботи, виплата нагороди та відповідальність членів Наглядової ради акціонерного
товариства визначаються цим Законом, Статутом Товариства та цивільно-правовим
договором, що укладається з членом Наглядової ради. Бондаренко Т.В. звернула увагу
акціонерів на те, що згідно Статуту ПАТ «ЦГЗК» проект цивільно-правового договору,
умови якого пропонуються до затвердження, було розміщено на веб-сторінці Товариства у
мережі Інтернет, та запропонувала прийняти рішення щодо затвердження умов
зазначеного цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та
одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з сьомого питання порядку
денного, запропонований для голосування.
7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між
Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства (додається).
7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому
законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством
та одноособовим членом Наглядової ради Товариства
7.3. Встановити виконання обов’язків одноособовим членом Наглядової ради
Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.
Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по сьомому питанню проводилось бюлетенем №7.
Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування
(протокол №7 про підсумки голосування додається).
При розкритті урн для голосування було виявлено:
- дійсних бюлетенів № 7 для голосування – 38 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 20 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 10 бюлетеня,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 8 бюлетенів;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 шт..
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення// Кількість голосів, шт.// Частка від загальної кількості голосів учасників зборів,
%
«ЗА»// 891 413 648// 99,9086

«ПРОТИ»// 215 001// 0,0241
«УТРИМАВСЯ»// 596 673// 0,0669
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»// 4 000// 0,0004
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі в Загальних зборах.
З сьомого питання порядку денного вирішили:
7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між
Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства (додається).
7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому
законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством
та одноособовим членом Наглядової ради Товариства
7.3. Встановити виконання обов’язків одноособовим членом Наглядової ради
Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.
З питання № 8 порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів
акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»
СЛУХАЛИ:
Бондаренко Тетяну Вадимівну, Голову зборів, яка повідомила, що згідно статті 70
Закону України «Про акціонерні товариства» питання про вчинення Товариством значного
правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного
товариства, повинно виноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів.
В зв’язку з тим, що на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які
значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності,
запропонувала прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила проект рішення з восьмого питання порядку
денного, запропонований для голосування.
8.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо
схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його
поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих
Загальних зборів, а саме:
8.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов’язаними
відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст
Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)
(надалі – Метінвест Б.В.), щодо реалізації залізорудної сировини граничною вартістю на
кожен правочин, яка еквівалентна 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) доларів США за
офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
8.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов’язаними
відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підряду, надання
послуг, найму (оренди) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 700 000
000,00 (сімсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення
правочину;
8.1.3. укладання Товариством договорів про отримання кредитів (позик) Товариством з
з юридичними особами, пов’язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., сукупною
граничною вартістю, яка еквівалентна 1 000 000 000,00 (один мільярд) доларів США за
офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
8.1.4. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав,
порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірного та/або
примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які
вчиняються у зв’язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест
Б.В. або юридичними особами, пов’язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В.
(включаючи Товариство) та/або (іі) залученням фінансування (у тому числі шляхом
випуску цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов’язаними
відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на
кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п’ятсот мільйонів)
доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.4., не
повинна перевищувати 36 740 000 000,00 гривень (тридцять шість мільярдів сімсот сорок
мільйонів гривень 00 копійок).
8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його
обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати
всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 8.1.4, за умови виконання п. 8.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу
Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту
Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури затвердження значних
правочинів», затвердженої Рішенням № 48 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.
Голова зборів Бондаренко Т.В. запропонувала проголосувати.
Голосування по восьмому питанню проводилось бюлетенем №8.
Після голосування Голова зборів Бондаренко Т.В. оголосила підсумки голосування
(протокол №8 про підсумки голосування додається).
При розкритті урн для голосування було виявлено:
- дійсних бюлетенів № 8 для голосування – 38 шт.,
у тому числі:
з рішенням «ЗА» - 9 бюлетенів,
з рішенням «ПРОТИ» - 25 бюлетенів,
з рішенням «УТРИМАВСЯ» - 4 бюлетені;
- недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували – 2 шт..
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
Рішення// Кількість голосів, шт.// Частка від загальної кількості голосів учасників зборів,
% // Частка від загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»// 890 091 039// 99,7604// 75,9586
«ПРОТИ»// 2 126 283// 0,2383// 0,1815
«УТРИМАВСЯ»// 8 000// 0,0009// 0,0007
«НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»// 4 000// 0,0004// 0,0003
Відповідно до п.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято
більш, ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
З восьмого питання порядку денного вирішили:
8.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо
схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його
поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих
Загальних зборів, а саме:
8.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов’язаними
відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст
Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)
(надалі – Метінвест Б.В.), щодо реалізації залізорудної сировини граничною вартістю на
кожен правочин, яка еквівалентна 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) доларів США за
офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
8.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов’язаними
відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підряду, надання
послуг, найму (оренди) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 700 000
000,00 (сімсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення
правочину;
8.1.3. укладання Товариством договорів про отримання кредитів (позик) Товариством з
юридичними особами, пов’язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., сукупною
граничною вартістю, яка еквівалентна 1 000 000 000,00 (один мільярд) доларів США за
офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
8.1.4. укладання Товариством договорів комісії, експортних договорів, надання застав,
порук, будь-яких гарантій, відступлення прав вимоги, права договірного та/або
примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які
вчиняються у зв’язку з: (і) наданням/отриманням кредитів (позик) компанією Метінвест
Б.В. або юридичними особами, пов’язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В.

(включаючи Товариство) та/або (іі) залученням фінансування (у тому числі шляхом
випуску цінних паперів) компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов’язаними
відносинами контролю з Метінвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартістю на
кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п’ятсот мільйонів)
доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.4., не
повинна перевищувати 36 740 000 000,00 гривень (тридцять шість мільярдів сімсот сорок
мільйонів гривень 00 копійок).
8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його
обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати
всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 8.1.4, за умови виконання п. 8.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу
Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту
Товариства, та з безумовним дотриманням «Процедури затвердження значних
правочинів», затвердженої Рішенням № 48 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Розділ II. Фактори ризику
2.1. Фактори ризику:
2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента.
Відсутня інформація про фактори ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери
емітента, які включають, але не обмежуються такими: фактори, які обмежують можливість
акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших
питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів; фактори, що можуть спричинити
«розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента; фактори, що можуть
обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими
цінними паперами емітента; недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити
можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками; будь-які інші фактори,
що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи
можливість реалізації цих прав.
Відсутня інформація про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів,
процентів або інших виплат нерезидентам.
Стосовно порядку оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними
паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку
власників цінних паперів: Згідно з пунктом 153.9 Податкового кодексу України
оподаткуванню не підлягають операції, що здійснюються платником податку – емітентом з
розміщення корпоративних прав або інших цінних паперів, а також з їх зворотного викупу
або погашення таким платником податку – емітентом.
2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента:
ПАТ "ЦГЗК" являється пiдприємством, що здiйснює видобуток та збагачення залiзних
руд. Зазначенi види дiяльностi являються енергоємними, а також пов'язанi з
транспортуванням власної продукцiї залiзничним транспортом.Основними факторами
ризику в фінансово-господарській діяльності емітента залишаються: зростання цiн на
енергоносії, паливно-мастильні матеріали, залiзничні тарифи, що може вплинути на
підвищення цін на сировину і матеріали, транспортні послуги та спричинити коливання цiн
на ринку залiзорудної продукцiї.
нерентабельність - емітент повідомляє про збитки у звітному році та припускає
можливість збитків у наступному році чи в подальшому: Емітент не несе збитки в звітному
періоді.
проблеми із залученням коштів для розширення діяльності:Гiрничоруднi пiдприємства
вiдносяться до сфери з тривалим iнвестицiйним циклом, що потребує залучення значних
iнвестицiйних ресурсiв. Враховуючи значний знос основних виробничих фондiв та потребу
в модернiзацiї виробництва, нестача коштiв може стати причиною зниження обсягiв
виробництва. Крiм того, iснує потреба в значних ресурсах для пiдтримання гiрничогеологiчних умов розробки родовищ, а саме вкладень в розвиток кар'єрiв та ускладнення
гiрничотехнiчних умов видобутку. Проте, на теперішній час проблем із залученням коштів
для розширення діяльності емітента, немає.
нестача ресурсів - швидкий розвиток бізнесу може виснажити управлінські та
оперативні ресурси або перед емітентом можуть виникнути проблеми з отриманням за
прийнятну ціну якісної сировини чи комплектуючих, потрібних для оперативної діяльності
емітента: Проблем з отриманням за прийнятну ціну якісної сировини чи комплектуючих,
потрібних для оперативної діяльності емітента, немає.
конкуренти - в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для
збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та
прибутках: Фактори, які би свідчили про недостатність ресурсів й зменшення частки
емітента на ринку, що може негативно позначитися на його операціях та прибутках,
відсутні.
собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на
виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу
емітента:Існує ризик збiльшення собiвартостi продукцiї за рахунок зростання цiн на
електроенергiю та енергоносiї, зростання залiзничних тарифiв i цiн на паливно-мастильнi
матерiали, слiдством якого є зниження конкурентоспроможностi продукції емітента та
зменшення його прибутку.

відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження
основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких
є обмеженим (включаючи природні ресурси): Ризиків, пов’язаних із відсутністю можливості
продовжити термін дії дозволу емітента на провадження основного виду діяльності,
немає;
нестабільність фінансово-господарського стану - емітент має високий коефіцієнт
співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з
нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу: ПАТ «ЦГЗК» має
стабільний фінансовий стан, своїми активами та майном відповідає за своїми
зобов'язаннями.
неякісне технологічне обладнання - нездатність емітента встигати за розвитком і
впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності: Ризики, пов’язані з
неякісним технологічним обладнанням, відсутні. На ПАТ «ЦГЗК» існує програма
технічного обслуговування обладнання (капітальні та поточні ремонти, плановопопереджувальні ремонти, обслуговування), що забезпечує підтримку працездатності
обладнання на рівні, який потрібен для забезпечення встановлених технологічних
процесів та виробництва продукції відповідно з постійно зростаючими вимогами
замовників на продукцію комбінату.
ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент: Ризики,
пов’язані з судовими процесами, учасником яких є ПАТ «ЦГЗК» протягом 9 місяців 2013
року, відсутні;
екологічні ризики - ризики, пов'язані зі шкідливим впливом діяльності емітента на
навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які
здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища: Екологічні питання
безпосередньо не впливають на використання активів підприємства, в той же час значні
кошти асигнуються комбiнатом на поточнi екологiчнi витрати (включаючи витрати на
утримання системи зворотного водопостачання, експлуатацiю очисних споруд, утилiзацiю
виробничих вiдходiв, монiторинг за станом навколишнього середовища тощо) з метою
зниження техногенного впливу виробництва на навколишнє середовище.
Зниження ступеню схильностi вищезазначеним ризикам - складова частина
комплексної програми розвитку ПАТ "ЦГЗК".
Основними заходами, що дозволяють мiнiмiзувати негативний вплив вищеназваних
ризикiв, являються наступнi:
- збiльшення частки комбiнату в постачаннях як на внутрiшнiй ринок, так i на експорт;
- пiдтримання партнерських вiдносин з постiйними покупцями залiзорудної продукцiї;
- розробка проектiв з пiдвищення якостi продукцiї та зниження її собiвартостi;
- застосування рiзних форм розрахункiв за вiдвантажену продукцiю для створення
привабливих фiнансових умов для споживачiв;
- ведення збутової полiтики на умовах вiдвертостii прозоростi з дотриманням термiнiв
постачання;
- розширення ринкiв збуту за рахунок завоювання нових ринкiв та посилення позицiй
на європейському ринку.
- укладання довгострокових контрактiв.
- постiйний монiторинг вiтчизняних i зарубiжних ринкiв сировини, матерiалiв i
обладнання, укладання договорiв з надiйними та перевiреними постачальниками.
- впровадження комплексної програми довгострокового розвитку пiдприємства,
спрямованої на пошук внутрiшнiх резервiв по зниженню енергоспоживання, пiдвищенню
продуктивностi працi, скороченню непродуктивних витрат.
- більш жорсткий контроль загальних показників якості продукції, що випускається
комбінатом, зниження незапланованих простоїв для підвищення ефективності
виробництва;
- суворе дотримання заходів профілактичного обстеження основного технологічного та
енергетичного обладнання;
- запровадження системи безперервних операційних поліпшень з метою виконання
завдань щодо зниження собівартості продукції, поліпшенню її якості та підвищення
продуктивності праці.
2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента:

податкове навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що
призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені: Податковий облік ПАТ
«ЦГЗК» здійснює згідно з нормами Податкового Кодексу України та іншим діючим
законодавством з питань оподаткування.Існує ризик щодо податкового навантаження на
фінансовий результат;
невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента: Існує ризик
неузгодженостіприйнятих нормативно-правових актів та дій української та іноземних
держав з регулювання ринку. Крім того, діяльність Товариства регулюється трудовим і
соціальним законодавством. Зміна цього законодавства, в першу чергу, в частині
податкових і страхових платежів, може вплинути на фінансові результати комбінату;
політична нестабільність: в зв’язку із нестабільним економічним та політичним
становищем в світі та окремих регіонахможливе подальше істотне зниження світових цін
на продукцію, що виробляється комбінатом, що може привести до більш низької
рентабельності або нерентабельності робіт з виробництва та зробити істотний негативний
вплив на операційну діяльність та фінансовий стан емітента;
рецесія чи зниження темпів економічного розвитку: У емітента відсутня інформація
щодо рецесії чи зниження темпів економічного розвитку.
зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому:У емітента
відсутня інформація щодо зростанні інфляції чи зниження впевненості споживачів у
майбутньому. ;
неефективна судова система:Інформація про ризики, пов’язані з неефективною
судовою системою протягом 9 місяців 2013р., відсутня;
обмеження на валютні операції: Значна частина продажів продукції компанії
здійснюється в доларах США. При цьому частина витрат здійснюється,також, в доларах
США. Таким чином, штучне стримування курсу національної валюти (гривні) по
відношенню до долара США негативно впливає на фінансовий стан компанії.
2.2. Відсутня інформація про наявність системи оцінки та управління ризиками.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
3.1. Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат (м.Кривий Рiг) - складний
промисловий комплекс, що спецiалiзується на видобутку, переробцi та випуску сировини
для чорної металургiйної промисловостi - обкотишiв та залiзорудного концентрату.
Основною сировиною для виготовлення залiзорудної продукцiї є магнетитовi кварцити
(залiзна руда), видобуток яких комбiнат веде вiдкритим способом на трьох кар'єрах
Петрiвського, Артемiвського та "Велика Глеюватка" родовищ та пiдземним способом - на
шахтi iм.Орджонiкiдзе.
Основні види діяльності ПАТ "ЦГЗК" за КВЕД 2010:
07.10 Добування залізних руд
38.32 Відновлення відсортованих вiдходiв
46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля
42.99 Будiвництво інших споруд
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт
85.32 Професiйно-технічна освіта
Протягом звітного періоду, Товариство не розпочало здійснювати нові види діяльності
та не припиняло здійснювати певні види діяльності.
Перелік основних видів продукції, що виробляються ПАТ "ЦГЗК":
- залізорудний концентрат;
- залізорудні обкотиші.
3.2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок
продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період:
Обсяги виробництва ПАТ "ЦГЗК" за 9 місяців 2013 року:
- залізорудний концентрат – 5 026,5 тис.тонн, в тому числі товарний випуск – 3 117,43
тис.тонн;
- залізорудні обкотиші – 1 777,27 тис.тонн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2012 року комбінат збільшив випуск:
залізорудного концентрату - на 5,22%, у тому числі випуск товарного концентрату - на
8,08%.
У порівнянні з 9-ма місяцями 2012 року випуск залізорудних обкотишів збільшено на
0,83%.
Обсяг реалізованої продукції (код рядка 2000 ф.№2-К) за основними видами продукції
(товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше
відсотків доходу за звітний період:
Основні види продукції, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше
відсотків доходу за 9 місяців 2013 року:
1) Реалізація залізорудного товарного концентрату за 9 місяців 2013 р.:
- у натуральній формі 3 117,59 тис. тонн,
- сума виручки (без ПДВ) – 2 486,0 млн. грн.,
- у відсотках до всієї реалізованої продукції 58,42 %,
- середні ціни реалізації концентрату – 797,42 грн/тн (без ПДВ).
- в тому числі експорт 1 071,06 млн. грн..;
- частка експорту в обсязі реалізації товарного концентрату – 43,08%.
2) Реалізація залізорудних обкотишів за 9 місяців 2013 р.:
- у натуральній формі 1 708,32 тис. тонн,
- сума виручки (без ПДВ) – 1 769,1 тис. грн.,
- у відсотках до всієї реалізованої продукції 41,58%,
- середні ціни реалізації обкотишів – 1 035,58 грн/тн (без ПДВ);
- в тому числі експорт 1 581,43 млн. грн.;
- частка експорту в обсязі реалізації обкотишів – 89,39%.
Інформація про загальну суму експорту за 9 місяців 2013 року
Загальна сума експорту за 9 місяців 2013 року складає 2 652,5 млн. грн.
Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 62,34%.

Інформація про основні країни, де реалізовувалась продукція емітента за 9 місяців
2013 р.
Обсяг реалізації у відсотках до всієї реалізованої продукції склав:
- в Україні – 37,67%;
- в Китаї – 36,77%;
- країни Європи (Польща, Румунія, Чехія, Словаччина) – 25,56%.
3.3. Зміни в системі збуту продукції, які відбулися протягом звітного періоду, та
причини таких змін.
Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбулося.
Реалiзацiя виготовленої продукцiї здiйснюється згiдно укладених договорiв та
контрактiв.
Споживчим сегментом продукцiї комбiнату виступає металургiйний комплекс. Обкотишi
та концентрат можуть перевозитись на далекi вiдстанi, тому споживчий сегмент компанiї
формується на значнiй по величинi територiї.
Протягом 9 місяців 2013 року організація збуту продукції емітента здійснювалася
через:
- фiрму "Metinvest International S.A.", яка зареєстрована в м. Женева (Швейцарiя) –
експорт залізорудної сировини (ЗРС);
- ТОВ «Метінвест Холдинг» - продаж ЗРС на території України.
Основнi ринки збуту:
- внутрішній ринок: ПАТ «Єнакiєвський МК», ПАТ «МК Азовсталь», ПАТ «Алчевський
МК», ПАТ «ДМК ім. Дзержинського», ПАТ «ММК iменi Iллiча»;
- зовнішній ринок: Чехiя, Словаччина, Польща, Угорщина, Румунiя та Китай.
Вiдвантаження продукцiї на експорт комбiнат виконує залiзничним транспортом через
прикордоннi переходи (Iзов, Чоп, Ужгород, Мостиська, Ренi) та водним транспортом через
морський торгiвельний порт Южний.
Умови постачання : DAF, FOB в редакцiї IНКОТЕРМС Офiцiйнi правила тлумачення
торгових термiнiв Мiжнародної торгової палати (редакцiя 2000 року).

3.4. Зміни, що відбулися в джерелах надходження сировини. Значних змін в джерелах
надходження сировини емітента не відбувалось.
Значних змін в джерелах надходження сировини емітента не відбувалось.
Сировиною для виробництва залiзорудної продукцiї (концентрату та обкотишiв)
являються залiзна руда (магнетитовi кварцити), вапняк, бентоніт та металеві кулі.
В звітному періоді основні постачальники емітента не змінилися.
Залiзна руда (магнетитовi кварцити) видобувається у власних кар'єрах та шахтi
комбінату.
Вапняк у ІII кварталі 2013 року комбінатом не закуповувався.
В ІІІ кварталі 2013 року основним постачальником бентонiту являється компанія S&B
Industrial Minerals S.A. (Греція).
В ІІІ кварталі 2013 року комбінат закуповув металеві кулі у ТОВ "МЕТIНВЕСТ
УКРАЇНА", м.Донецьк (Україна) (100% вiд загального обсягу постачання).
Проблем iз постачанням сировини пiдприємство не має i забезпечує свої потреби в
повному обсязi. Цiни на сировину i матерiали в умовах ринкових вiдносин нестабiльнi,
пiдвладнi iнфляцiйним процесам, росту курсу американського долара та європейського
євро, митній полiтиці. Для рiзних груп сировини i матерiалiв темпи змiни цiн рiзнi в
залежностi вiд якостi сировини та її наявностi на територiї України. Великий вплив на
динамiку цiн i тарифiв мають виробники i розпорядники сировини та матерiалiв, якi є
монополiстами на ринку.
У звiтному перiоді порівняно з початком року значних змін цiн на сировину не було.
В IІІ кварталі 2013 року мали місце як імпортні, так і вітчизняні поставки основної
сировини.

3.5 Інформація про основних клієнтів, через яких було отримано 10 або більше
відсотків доходу за звітний період емітента:
1) ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" - сума виручки (з ПДВ) 1 923 152 тис. грн., у відсотках
до всієї реалізованої продукції 42 %.
2) METINVEST INTERNATIONAL S.A. - сума виручки (з ПДВ) 2 652 492 тис. грн., у
відсотках до всієї реалізованої продукції 58 %.
3.6. Інформація про спільну діяльність, яку емітент здійснює з іншими підприємствами,
установами, організаціями.
ПАТ «ЦГЗК» не здійснює спільної діяльності з іншими підприємствами, установами,
організаціями.
3.7. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента, які були
отримані (продовжені, анульовані) протягом звітного періоду.
Протягом 9 місяців 2013 року:
- Державним агентством земельних ресурсів видано Кваліфікаційний сертифікат
інженера-землевпорядника №001378 від 03.01.2013р. Кузьміну А.П., провідному інженеруземлевпоряднику відділу головного маркшейдера ПАТ «ЦГЗК», та включено його до
Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників згідно з вимогами
Закону України від 02.10.2012, №5394-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та
землеоціночних робіт";
- набув чинності дозвіл на спеціальне водокористування № 03197 від 03.01.2013р.,
виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в
Дніпропетровській області. Дозвіл діє з 03.01.2013р. до 01.07.2013р.
- набув чинності Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (проведення
технічного огляду вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників, які знаходяться на
балансі підприємства) № 30.13.30 від 15.01.2013р., виданий Державною службою
гірничого нагляду та промислової безпеки України. Дозвіл діє з 15.01.2013р. до
15.01.2018р.;
- отримана Ліцензія на придбання, зберігання, використання прекурсорів АЕ №269526
від 17.06.2013 року (видана Державною службою України з контролю за наркотиками;
строк дії ліцензії: з 06.06.2013 р. по 06.06.2018 р.)
- набув чинності дозвіл на спеціальне водокористування № 03263 від 13.05.2013р.,
виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в
Дніпропетровській області. Дозвіл діє з 13.05.2013р. до 01.05.2014р.;
- отримана Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел
іонізуючого випромінювання №ОВ 060022 від 20.09.2013 року (видана Центральною
державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного
регулювання України; строк дії ліцензії: з 29.03.2012 р. по 29.03.2015 р.).
Припинили строк дії у звітному періоді:
- Ліцензія на проведення робіт із землеустрою АГ №583483 від 23.06.2011р., видана
Державним комітетом України із земельних ресурсів. Дата закінчення ліцензії –
27.03.2013року. Проте Законом України вiд 02.10.2012р. за № 5394-VI встановлено, що до
1 сiчня 2015 року суб'єкти господарювання, якi до набрання чинностi цим Законом у
встановленому законом порядку отримали лiцензiї на проведення робiт iз землеустрою i
мають у своєму складi iнженера-землевпорядника, якого включено до Державного
реєстру сертифiкованих iнженерiв-землевпорядникiв згiдно з вимогами цього Закону, є
розробниками документацiї iз землеустрою;
- Ліцензія на придбання, зберігання, реалізацію (відпуск), використання прекурсорів АВ
№269526 від 19.04.2011 року, видана Державним комітетом України з питань контролю за
наркотиками. Дата закінчення ліцензії – 12.06.2013 року.
- дозвіл на спеціальне водокористування № 03197 від 03.01.2013р., виданий
Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в
Дніпропетровській області. Дата закінчення дозволу - 01.07.2013р.

3.9. Інформація про науково-дослідну політику емітента у звітному періоді:
З метою підвищення рівня якості продукції, що випускається, та підвищення її
конкурентоспроможності на внутрішньому і світових ринках, вдосконалення діючих і
розробки нових технологічних процесів, економії матеріальних і сировинних ресурсів
відповідно до затвердженого бюджету із залученням сторонніх науково-дослідних
організацій за 9 місяців 2013 року (за станом на кінець звітного періоду) на комбінаті
проводилось:
- 50 науково-дослідних робіт на суму 3 854,09 тис.грн. (з ПДВ);
- 37 проектно-вишукувальних робіт на суму 4 481,85 тис.грн. (з ПДВ);
- 102 проектно-конструкторські роботи на суму 3 935,29 тис.грн.(з ПДВ).
У звітному періоді загальний обсяг виконаних робіт (у відповідності з календарними
планами досліджень) склав 12 271,23 тис.грн. (з ПДВ).
3.10. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що
пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного
періоду.
За звітний період (9 місяців 2013р.) сума фінансування капітальних інвестицій
становить 205 552 тис. грн. без ПДВ, в тому числі на капітальний ремонт – 85 374 тис.грн..
Джерелом фінансування капітальних інвестицій є власні кошти підприємства.
3.11. ПАТ «ЦГЗК» має три дочірніх підприємства:
1. ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» здійснює діяльність по наступним напрямкам:
- проведення театрально-видовищних заходів, концертів, організація самодіяльних та
професійних, музичних, танцювальних кружків та колективів, студій,шкіл;
- організація дозвілля та відпочинку населення;
- організація праці кафе та барів;
- організація семінарів, фестивалів, спектаклів, виставок, лекцій;
- оренда майна та окремих приміщень;
- прокат сценічних костюмів, звукового та світлового обладнання;
- надання рекламних послуг (зовнішня реклама).
Основні послуги, за рахунок продажу яких ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» отримало 10 або
більше відсотків доходу за 9 місяців 2013 р. (без ПДВ):
- послуги театрально-видовищних заходів, концертів – 12 282,5 тис. грн. (частка в
доходах підприємства – 91,60 %).
Основними клієнтами ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» є профспілкові організації (ПО ПМГУ)
ПАТ «ЦГЗК», ПАТ «ПІВНГЗК», ПАТ «ІНГЗК».
- послуги ПО ПМГУ ПАТ «ЦГЗК» – 4 678,18 тис.грн. (частка в доходах підприємства –
34,89 %)
- послуги ПО ПМГУ ПАТ «ПІВНГЗК» – 3 917,2 тис.грн. (частка в доходах підприємства
– 29,21 %)
- послуги ПО ПМГУ ПАТ «ІНГЗК» - 3 319,2 тис.грн. (частка в доходах підприємства –
24,75%)
- послуги стороннім організаціям – 1 494,2 тис.грн. (частка в доходах підприємства –
11,14%)
Загальний обсяг продаж і послуг ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» протягом 9 місяців 2013 р.
склав 13 408,78 тис.грн. (без ПДВ).
2. ДП «Спорт-Мастер» ПАТ «ЦГЗК» спеціалізується по наданню послуг з оздоровлення
працівників гірничо-збагачувальних комбінатів, а також надає послуги спортивного
характеру мешканцям міста Кривого Рогу.
Основні види послуг – послуги басейну, послуги спортивних залів, спортивних
майданчиків, тренажерних залів, залів боксу та самбо, стрілецького тиру, секції футболу,
баскетболу тощо. Також в структурних підрозділах (спортивних клубах) працюють кафе,
де відбувається реалізація продуктів харчування.
Основні послуги, за рахунок продажу яких ДП «Спорт-Мастер» ПАТ «ЦГЗК» отримало
10 або більше відсотків доходу за 9 місяців 2013 р. (без ПДВ):
- спортивно-масові послуги – 14891,0 тис.грн. (частка в доходах підприємства –
99,19%).

Основними клієнтами ДП «Спорт-Мастер» ПАТ «ЦГЗК» є профспілкові організації (ПО
ПМГУ) ПАТ «ЦГЗК», ПАТ «ПІВНГЗК», ПАТ «ІНГЗК».
- послуги ПО ПМГУ ПАТ «ЦГЗК» – 4218,9 тис.грн. (частка в доходах підприємства –
28,1 %)
- послуги ПО ПМГУ ПАТ «ПІВНГЗК» – 6016,0 тис.грн. (частка в доходах підприємства –
40,1 %)
- послуги ПО ПМГУ ПАТ «ІНГЗК» - 3230,6 тис.грн. (частка в доходах підприємства –
21,5%)
- послуги стороннім організаціям – 1 409,3 тис.грн. (частка в доходах підприємства –
9,39%)
Загальний обсяг наданих послуг та реалізації товарів за 9 місяців 2013 р. склав
15012,0 тис.грн (без ПДВ).
33. ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК» - підприємство, що спеціалізується на наданні послуг
відпочинку та оздоровлення, має сезонний характер роботи (червень-вересень), за
винятком готелю «Ювілейний», який надає послуги проживання протягом року.
Основні види послуг, за рахунок продажу яких ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК» отримало 10
або більше відсотків доходу за 9 місяців 2013 р. (без ПДВ):
- послуги з оздоровлення – 22293,6 тис.грн. (частка в доходах підприємства – 91,3%)
Основними клієнтами ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК» є профспілкові організації (ПО ПМГУ)
ПАТ «ЦГЗК», ПАТ «ПІВНГЗК», ПАТ «ІНГЗК":
- послуги ПО ПМГУ ПАТ «ЦГЗК» – 4827,7 тис.грн. (частка в доходах підприємства –
19,8%)
- послуги ПО ПМГУ ПАТ «ПІВНГЗК» – 6912,6 тис.грн. (частка в доходах підприємства –
28,3%)
- послуги ПО ПМГУ ПАТ «ІНГЗК» - 5066,5 тис.грн. (частка в доходах підприємства –
20,7%)
- послуги стороннім організаціям – 5486,8 тис.грн. (частка в доходах підприємства –
22,5%)
Загальний обсяг наданих послуг та реалізації товарів за 9 місяців 2013 р. склав
24417,0 тис.грн.

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
4.1. - 4.2. Інформація про основні засоби ПАТ «ЦГЗК»:
Амортизацiя в 2013 роцi нараховується для новопридбаних основних засобiв із
застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається
дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об’єкту
основних засобiв iз вiднесенням суми амортизацiйних вiдрахувань на витратнi рахунки.
Амортизацiя необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi
використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Нараховування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому
об`єкт основних засобiв став придатним для корисного використання, а припиняється з
мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об’єкта основних засобiв.
Строки корисного використання основних засобів з 01.01.2011 р.:
Групи ОЗ за МСФЗ//Термін корисної служби.
Земельні ділянки - Не амортизуються
Будівлі - 60 років;
Споруди - 60 років;
Об’єкти благоустрою території - 15 років;
Інженерні комунікації - 15 років;
Передавальні пристрої та механізми – 20 років;
Машини та устаткування основного виробництва - 35 років;
Машини та устаткування допоміжних цехів - 35 років;
Устаткування і засоби зв’язку - 10 років;
Офісна техніка - 5 років;
Інформаційні системи і персональні комп’ютери - 4 роки;
Транспортні засоби – з. - тепловози - 25 років;
Транспортні засоби – з. – вагони/піввагони/думпкари/ та ін. вагони - 20 років;
Транспортні засоби – авто - 10 років;
Транспортні засоби – водний - 10 років;
Автомобілі загального призначення - 5 років;
Офісні меблі та пристосування - 7 років;
Інші основні засоби - 10 років.
Найменування основних засобів//Залишок на 31.12.2012 (Первісна вартість //Ізнос)
1. Усьго// 4 593 510 тис.грн.// 1 445 933 тис.грн.
земельні ділянки //951 тис.грн.// 0 тис.грн.;
будівлі та споруди //1 752 010 тис.грн.// 406 478 тис.грн.;
машини та обладнання// 1 878 815 тис.грн.// 654 189 тис.грн.;
транспортні засоби// 925 271 тис.грн.// 366 248 тис.грн.;
інші// 36 463 тис.грн.// 19 018 тис.грн.
У тому числі виробничого призначення//4 569 406 тис.грн.// 1 424 657 тис.грн.;
земельні ділянки// 951 тис.грн.// 0 тис.грн.
будівлі та споруди// 1 733 194 тис.грн.// 389 114 тис.грн.;
машини та обладнання// 1 876 346 тис.грн.// 652 220 тис.грн.;
транспортні засоби// 924 954 тис.грн.// 365 931 тис.грн.;
інші// 33 961 тис.грн.// 17 392 тис.грн.
Найменування основних засобів//Надійшло за звітний період:
Усього: 197 888 тис.грн.;
будівлі та споруди// 82 421 тис.грн.;
машини та обладнання // 75 663 тис.грн.;
транспортні засоби// 32 631 тис.грн.;
інші // 7 173 тис.грн.;
У тому числі виробничого призначення:// 197 730 тис.грн.;

будівлі та споруди/ 82 263 тис.грн.;
машини та обладнання// 75 663 тис.грн.;
транспортні засоби// 32 631 тис.грн.;
інші// 7 173 тис.грн..
На підприємстві протягом звітного періоду об'єкт основних засобів вилучався з активів
у випадку його вибуття внаслідок продажу та ліквідації у зв'язку з невідповідністю
критеріям визначення активом, внаслідок чого за 9 місяців 2013 року первісна вартість
основних засобів зменшилась на 76 069 тис.грн., сума нарахованого зносу зменшилася на
74 984 тис.грн., у т.ч.:
Найменування основних засобів// Вибуло за звітний період (Первісна вартість//Ізнос)
Усього// 76 069 тис.грн.// 74 984 тис.грн.
будівлі та споруди// 27 190 тис.грн.// 26 473 тис.грн.;
машина та обладнання// 29 943 тис.грн.// 29 903 тис.грн.;
транспортні засоби// 18 607 тис.грн.// 18 280 тис.грн.;
інші// 329 тис.грн.// 328 тис.грн.;
у тому числі виробничого призначення// 75 896 тис.грн.// 74 811 тис.грн.;
будівлі та споруди// 27 146 тис.грн.// 26 429 тис.грн.;
машина та обладнання// 29 842 тис.грн.// 29 802 тис.грн.;
транспортні засоби// 18 607 тис.грн.// 18 280 тис.грн.;
інші// 301 тис.грн.// 300 тис.грн.
Найменування основних засобів//Залишок на 30.09.2013р. (Первісна вартість //Ізнос)
Усього// 4 712 327 тис.грн.// 1 807 264 тис.грн.
земельні ділянки// 951 тис.грн.// 0 тис.грн.
будівлі та споруди// 1 806 920 тис.грн.// 510 035 тис.грн.;
машина та обладнання// 1 940 224 тис.грн.// 817 483 тис.грн.;
транспортні засоби// 920 962 тис.грн.// 457 892 тис.грн.;
інші// 43 270 тис.грн.// 21 854 тис.грн.
у тому числі виробничого призначення// 4 689 112 тис.грн.// 1 784 049 тис.грн.;
земельні ділянки// 951 тис.грн.// 0 тис.грн.
будівлі та споруди// 1 786 907 тис.грн.// 490 022 тис.грн.;
машина та обладнання// 1 938 581 тис.грн.// 815 840 тис.грн.;
транспортні засоби// 920 645 тис.грн.// 457 575 тис.грн.;
інші// 42 028 тис.грн.// 20 612 тис.грн.
Використання виробничих потужностей за 9 місяців 2013 року.
Назва переділу/продукції // % використання виробничої потужності*
Виробництво концентрату – 100,00%
Виробництво обкотишів – 100,00%
* За діючими методиками оцінка фактичного використання виробничих потужностей
визначається за результатами звітного року.
4.3. Інформація про витрачання коштів на проведення поточних та капітальних
ремонтів основних засобів ПАТ "ЦГЗК" за підсумками 9 місяців 2013 р. (у тис.грн. без
ПДВ):
За підсумками 9 місяців 2013 року (у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року):
Поточні ремонти: Період // 2012р.//2013р.//відхилення.
Всього // 161 575,2 тис.грн.;// 150 544,4 тис.грн.;// -11 030,8 тис.грн.
Капітальні ремонти: Період // 2012р.//2013р.//відхилення.
Всього // 125 831,6 тис.грн.;// 97 681,0 тис.грн.;// -28 150,6 тис.грн.
в т.ч. на собівартість // 4 582,5 тис.грн.;// 1 316,0 тис.грн.;// -3 266,5 тис.грн.
на інші операційні витрати //3 176,1 тис.грн.;// 0 тис.грн.;// -3 176,1 тис.грн.

на збільшення вартості основних засобів // 118 073 тис.грн.// 96 365 тис.грн.//-21 708
тис.грн.
За 9 місяців 2013 р. :
- по поточному ремонту суттєві відмінності від аналогічного періоду 2012 р. зумовленi
обмеженням фінансування.
- по капітальному ремонту відхилення від аналогічного періоду 2012 р. зумовлено
виконанням великих капітальних ремонтів протягом 2012 року (44 шт. думпкарів, 2
тепловози ТЕ10У, СБШ-250 №2, капітальний ремонт залізничних колій).
4.4. Інформація про первісну вартість основних засобів за звітний період:
станом на 31.12.2012 року:
- які були надані у заставу: 0 тис.грн.
- щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi
(ФДМУ): 1 948 тис.грн.
- які були взяті в оперативну оренду: 19 230 тис.грн.
станом на 30.09.2013 року:
- які були надані у заставу: 0 тис.грн.
- щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi
(ФДМУ): 1 761 тис.грн.
- які були взяті в оперативну оренду: 19 127 тис.грн.
4.5. Станом на 30.09.2013 року:
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються, 0 тис.грн.
Первісна вартість основних засобів повністю амортизованих, які продовжують
використовуватись, 198 195 тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу, 0
тис.грн.
В звітному періоді ПАТ «ЦГЗК» основних засобів за рахунок цільового фінансування
не отримувало.
4.6. У звітному періоді переоцінка основних засобів не проводилась, метод амортизації
не змінювався.
4.7. Інформація про зміни в незавершеному будівництві ПАТ «ЦГЗК».
Станом на 30.09.2013р. вартість незавершених капітальних інвестицій дорівнює 316
218 тис грн.,
в тому числі:
капітальне будівництво 46 763 тис.грн.
реконструкція 161 466 тис.грн.
капітальні ремонти 33 804 тис.грн.
модернізація 103 тис.грн.
придбання необоротних активів 62 265 тис.грн.
авансові платежі 11 817 тис. грн.
4.8. Інформація по дочірнім підприємствам емітента.
1. ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК».
Первісна вартість основних засобів по ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» на початок поточного
року складає 4 008 тис. грн., на 30.09.2013 року складає 4 300,4 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів на початок поточного року складає 1374645,68
грн., на кінець звітного періоду складає 1213075,24 грн. Переоцінка основних засобів по
ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» за 9 місяців 2013р. не здійснювалася.
Нарахування амортизації основних засобів ведеться у відповідності зі ст. 145
Податкового кодексу України по групам амортизації. Метод нарахування – прямолінійний.
Зміни, які відбулися за звітний період, у структурі основних засобів ДП «Овація» ПАТ
«ЦГЗК»:

- придбання обладнання на суму 18 431,55 грн.,
- придбання пристроїв та інвентаря на суму 81 757,01 грн.,
- придбання інших основних засобів на суму 105 435,45 грн.
Витрати на поточний ремонт основних засобів ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» за звітний
період склали 114 492,21 грн. Основні засоби ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» не були надані в
заставу у звітному періоді.
Серед основних засобів ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» відсутні основні засоби, що
тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).
Розмір додаткового капіталу протягом 9 місяців 2013 р. не змінювався.
2. ДП «Спорт-Мастер» ПАТ «ЦГЗК»:
Первісна вартість основних засобів по ДП «Спорт-Мастер» ПАТ «ЦГЗК» на початок
поточного року складає 16 754 тис.грн., на кінець звітного періоду – 16 857,0 тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів на початок поточного року складає 10 638,8 тис.грн.,
на кінець звітного періоду – 9444,1 тис.грн.
Згідно наказу про облікову політику на підприємстві ДП «Спорт-Мастер» ПАТ «ЦГЗК»
не передбачується переоцінка ОЗ, тож бухгалтерський облік необоротних активів
ведеться за історичною вартістю основних засобів.
Витрати на капітальне будівництво альтанки на початок даного періоду становили 21,2
тис. грн., на 30 вересня 2013 року – 48,4 тис. грн.
Нарахування амортизації основних засобів ведеться у відповідності зі ст. 145
Податкового кодексу України по групам амортизації. Метод нарахування – прямолінійний.
Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів підприємства за звітний
період не здійснювались.
Розмір додаткового капіталу станом на 01.01.13 р. – 6 097,5 тис. грн., на кінець
звітного періоду 2013р. – 5 842,9 тис. грн.
Зміни, які відбулися за звітний період, у структурі основних засобів ДП «СпортМастер» ПАТ «ЦГЗК»:
- придбання обладнання на суму 59,4 тис.грн..
Рівень зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 7 412,9
тис.грн.
Основні засоби підприємства не були надані в заставу за звітний період.
Серед основних засобів ДП «Спорт-Мастер» ПАТ «ЦГЗК» відсутні основні засоби, що
тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо). Модернізація
обладнання не проводилась.
3. ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК».
Первісна вартість основних засобів ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК» на початок поточного року
складає 9 402,6 тис.грн., на кінець звітного періоду складає 9 719,5 тис.грн. Залишкова
вартість основних засобів на початок поточного року складає 4 705,4 тис.грн., на кінець
звітного періоду складає 4 136,0 тис.грн.
Метод нарахування амортизації основних засобів – прямолінійний.
Переоцінка основних засобів по ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК» протягом 9 місяців 2013 р. не
здійснювалася. Дооцінка основних засобів у зв’язку з річним перерахуванням ПДВ складає
11,9 тис.грн.
Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК»
за звітний період:
- на поточний ремонт: 187,0 тис.грн. ;
- на капітальний ремонт: відсутні.
Розмір додаткового капіталу протягом 9 місяців 2013 р. зменшився на 20,0 тис.грн..
Зміни, які відбулися за звітний період у структурі основних засобів ДП «ЄОК» :
- придбання машин та обладнання на суму 282,1 тис. грн.,
- придбання інструментів; приладів та інвентарю на суму 8,2 тис.грн.,
- придбання інших малоцінних необоротних засобів на суму 42,7 тис.грн.
Основні засоби підприємства не були надані в заставу за звітний період.
Серед основних засобів ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК» відсутні основні засоби, що тимчасово
не використовуються (консервація, реконструкція тощо). Модернізація обладнання не
проводилась.

Розділ V. Інформація про працівників емітента
5.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного періоду.
1. Облікова чисельність штатних працівників підприємства станом на 30.09.2013 р.
склала 5 444 чол., в тому числі 521 чол. - облікова чисельність працівників дочірніх
підприємств ПАТ «ЦГЗК», а саме:
ДП "Овація" ПАТ "ЦГЗК" - 173 чол.
ДП "Спорт-Мастер" ПАТ "ЦГЗК" - 176 чол.
ДП "ЄОК" ПАТ "ЦГЗК" - 172 чол.
Крім того:
- Облікова чисельність зовнішніх сумісників (в тому числі дочірні підприємства) станом
на 30.09.2013 р. – 27 чол.
- Облікова чисельність працівників, що працюють за договорами цивільно-правового
характеру (в тому числі дочірні підприємства) станом на 30.09.2013 р – 44 чол.
2. Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства за 9 місяців 2013
р. склала 5 500 чол., в тому числі 677 чол. - середньооблікова чисельність штатних
працівників дочірніх підприємств ПАТ «ЦГЗК» , а саме:
ДП "Овація" ПАТ "ЦГЗК" - 175 чол.
ДП "Спорт-Мастер" ПАТ "ЦГЗК" - 169 чол.
ДП "ЄОК" ПАТ "ЦГЗК" - 333 чол.
Крім того:
- Середньооблікова чисельність зовнішніх сумісників (в тому числі дочірні
підприємства) за 9 місяців 2013 р. – 26 чол.
- Середньооблікова чисельність працівників, що працюють за договорами цивільноправового характеру (в тому числі дочірні підприємства) за 9 місяців 2013 р. – 64 чол.
3. Фонд оплати праці усіх працівників підприємства за 9 місяців 2013 року склав 234
875,5 тис. грн., в тому числі 16 023,6 тис. грн. - ФОП усіх працівників дочірніх підприємств
ПАТ «ЦГЗК», а саме:
ДП "Овація" ПАТ "ЦГЗК" – 5 104,1 тис. грн.
ДП "Спорт-Мастер" ПАТ "ЦГЗК" – 4 966,3 тис. грн.
ДП "ЄОК" ПАТ "ЦГЗК" – 5 953,2 тис. грн.
5.2. У звітному періоді не було правочинів чи зобов’язань ПАТ «ЦГЗК», що стосуються
можливості участі працівників ПАТ «ЦГЗК» у статутному капіталі.

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Відповідно до Статуту ПАТ «ЦГЗК» органами Товариства є:
- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається
цим Статутом Товариства.
Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням
Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту ПАТ «ЦГЗК».
Протягом звітного періоду змін в компетенції органів ПАТ «ЦГЗК», їх персональному
складі відповідно до статуту та внутрішніх положень не відбувалося.
6.2. У відповідності до Статуту Товариства, керівництво поточною діяльністю
Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний
директор. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх
питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні
та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства,
крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та
Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.
Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК" вiд 24
вересня 2010 року (протокол №2) Тимошенка Павла Геннадiйовича обрано з 27 вересня
2010 року Генеральним директором ВАТ "ЦГЗК" терміном на 2 (два) роки. В зв’язку із
закінченням терміну дії повноважень Генерального директора Наглядовою радою
Товариства прийнято рішення №51 від 25.09.2012 року щодо обрання Тимошенка Павла
Геннадійовича на посаду Генерального директора Публічного акціонерного товариства
«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» на термін з 27 вересня 2012 року по 01
квітня 2014 року включно.
Генеральний директор ПАТ «ЦГЗК» - Тимошенко Павло Геннадійович.
Досвід роботи на посаді Генерального директора ПАТ «ЦГЗК» - 3 роки.
Рік народження – 1968р.
Освіта – повна вища, Українська інженерно-педагогічна академія, 1997 рік,
спеціальність «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів»; Донецький
державний університет, 2000 рік, спеціальність «Фінанси і кредит».
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного
періоду – 0%;
Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у
загальній кількості голосів – 0%;
Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті
здійснення прав за належними їй опціонами емітента дорівнює нулю. Опціони на акції
емітента відсутні.
Акціями емітента або правом голосу за придбаними акціями емітента опосередковано
(через афілійованих осіб) не володіє.
Інформація щодо попередніх посад протягом останніх років:
14.07.2000 - 22.01.2002 р. – заступник начальника фінансового відділу Дружківського
ордена Леніна машинобудівельного заводу ім.50- річчя Радянської України;
23.01.2002 – 31.08.2003 р. – заступник голови правління з перспективного розвитку
Дружківського ордена Леніна машинобудівельного заводу ім.50- річчя Радянської України;
01.09.2003 – 07.10.2003 р. – заступник директора з економіки ТОВ «Металург»;
08.10.2003 – 15.04.2005 р. – директор ТОВ «Металург»;
18.04.2005 – 24.02.2006 р. – заступник фінансового директора ВАТ «ЦГЗК»;
25.02.2006 – 23.04.2007 р. – виконуючий обов’язки генерального директора ЗАТ
«КЗГО»;
24.04.2007 – 24.09.2010 р. – генеральний директор ЗАТ «КЗГО»;
27.09.2010 – теперішній час – генеральний директор ПАТ «ЦГЗК».
Генеральний директор ПАТ «ЦГЗК» Тимошенко П.Г. нiяких посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.

На головного бухгалтера Товариства покладено ведення бухгалтерського обліку на
підприємстві. Згідно з наказом по ПАТ «ЦГЗК» №200-к від 09.07.2012 року на посаду
головного бухгалтера ПАТ «ЦГЗК» призначено Назіму Артема Сергійовича.
Головний бухгалтер ПАТ «ЦГЗК» - Назіма Артем Сергійович.
Досвід роботи на посаді Головного бухгалтера ПАТ «ЦГЗК» - 1 рік 3 місяці.
Рік народження – 1979р.
Освіта - повна вища, Київський національний економічний університет, 2001 рік,
спеціальність «Облік і аудит».
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного
періоду – 0%;
Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у
загальній кількості голосів – 0%;
Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті
здійснення прав за належними їй опціонами емітента дорівнює нулю. Опціони на акції
емітента відсутні.
Акціями емітента або правом голосу за придбаними акціями емітента опосередковано
(через афілійованих осіб) не володіє.
Інформація щодо попередніх посад протягом останніх років:
23.07.2003 – 01.08.2006 р. – начальник бюро з обліку основних засобів ВАТ «КЦРЗ»;
02.08.2006 – 16.01.2007 р. – провідний економіст відділу аналізу та звітності ЗАТ
«КЗГО»;
17.01.2007 – 17.03.2007 р. – виконуючий обов’язки першого заступника головного
бухгалтера ЗАТ «КЗГО»;
18.03.2007 – 13.09.2010 р. – перший заступник головного бухгалтера ЗАТ «КЗГО»;
20.12.2010 – 13.10.2011 р. – економіст відділу звітності управління обліку контролю та
звітності структурного підрозділу м. Кривий Ріг гірничорудного дивізіону ТОВ «МЕТІНВЕСТ
ХОЛДИНГ»;
14.10.2011 – 06.07.2012 р. – провідний аналітик управління фінансового контролю
гірничорудного дивізіону структурного підрозділу ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» м. Кривий
Ріг;
09.07.2012 – теперішній час – головний бухгалтер ПАТ «ЦГЗК».
Головний бухгалтер ПАТ «ЦГЗК» Назіма А.С. ніяких посад на будь-яких інших
підприємствах не обіймає.
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси
акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах
компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та
регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на
підставі Статуту Товариства.
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЦГЗК», які відбулися 19.04.2012 року (протокол
№1), було прийнято рішення обрати з 19 квітня 2012 року одноособовим членом
Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю
Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер
24321697) строком на 3 (три) роки.
Член Наглядової ради - Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст
Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).
Місцезнаходження: Александерштраат 23, 2514 JM м. Гаага, Нідерланди ( Alexanderstraat
23,2514JM’s-Gravenhage, The Netherlands).
Досвід роботи на посаді – 1 рік 5 місяців.
Частка в статутному капіталі емітента складає 1 023 255 штук простих іменних акцій
загальною номінальною вартістю 255 813,75 грн.
Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного
періоду – 0,0873%.
Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у
загальній кількості голосів – 0,0873%.
Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті
здійснення прав за належними їй опціонами емітента дорівнює нулю. Опціони на акції
емітента відсутні.

Основні дані про посадових осіб емітента
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Станом на 30.09.2013 р. ПАТ "ЦГЗК" являється засновником та володіє 100% в статутному капіталі трьох дочірніх підприємств: ДП "Овацiя" ПАТ
"ЦГЗК" (код ЄДРПОУ 31386062), ДП "Спорт-Мастер" ПАТ "ЦГЗК" (код ЄДРПОУ 31386083) та ДП "ЄОК" ПАТ "ЦГЗК" (код ЄДРПОУ 31578371).
Посадові особи емітента не приймають участі у цих підприємствах та не є посадовими особами цих підприємств.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
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-
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Інформація щодо процедур банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була
засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи
про банкрутство відсутня.
Генеральний директор ПАТ "ЦГЗК" Тимошенко П.Г. та Головний бухгалтер ПАТ "ЦГЗК" Назіма А.С. непогашеної судимості за злочини,
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не мають.

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної
участі емітента
7.1. Інформація про засновників емітента.
Інформація про загальну кількість учасників емітента на кінець звітного періоду.
Станом на 30.09.2013 року загальна кількість акціонерів ПАТ "ЦГЗК" становить:
Юридичні особи – 44 особи, які володіють 1 167 131 914 шт. простих іменних акцій
ПАТ "ЦГЗК" (частка у статутному капіталі 99,60070%);
Фізичні особи – 1 709 осіб, які володіють 2 569 045 шт. простих іменних акцій ПАТ
"ЦГЗК" (частка у статутному капіталі 0,21924%);
Зберігачі, які не надали інформацію про депонентів (2 особи) - 5 482 шт. простих
іменних акцій ПАТ "ЦГЗК" (частка у статутному капіталі 0,00047%);
Емітент, який згідно вимог ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» здійснив
обов’язковий викуп акцiй у акцiонерiв Товариства - 2 104 559 шт. простих іменних акцій
ПАТ "ЦГЗК" (частка у статутному капіталі 0,17959%), що обліковуються на рахунку у
цінних паперах емітента в депозитарії ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».
Загальна кількість простих іменних акцій ПАТ "ЦГЗК" складає 1 171 811 000 штук,
частка у статутному капіталі 100%.
Станом на 30.09.2013 року власниками істотної участі емітента є:
1) Компанія МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited) (Кіпр) (реєстраційний
номер 182834). Місцезнаходження: Фемістоклі Дерві, 3 ДЖУЛІА ХАУС, 1066, Нікосія, Кіпр.
Розмір частки у статутному капіталі складає 99,478%. МеталУкр Холдинг Лімітед володіє 1
165 698 166 шт. простих імених акцій ПАТ «ЦГЗК», загальною номінальною вартістю 291
424 541,50 грн.
Фізичних осіб, власників істотної участі емітента станом на останнє число звітного
періоду немає.
Відомостей про володіння юридичними особами, власниками істотної участі емітента,
часткою через афілійованих осіб немає.

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
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Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими
особами
8.1. Між емітентом і власниками істотної участі, афілійованими особами ПАТ «ЦГЗК» з
іншого боку, укладені у звітному періоді, за 9 місяців 2013 року, наступні договори:
1) МеталУкр Холдинг Лімітед (MetalUkr Holding Limited) - юридична особа, яка володіє
від 10 та більше відсотками акцій емітента:
1.1. Додаткова угода №6 від 05.02.2013р. до Договору №1180-22-12 від 21.04.2010р.
про внесення змін щодо ліміту фінансування
Термін дії: 31.12.2015р.
Сторони договору: Позикодавець – MetalUkr Holding Limited, Позичальник – ПАТ
«ЦГЗК»
Предмет договору: надання позики
Сума додаткової угоди №6 складає: 500 000 000,00 доларів США
Підстава укладення додаткової угоди: рішення Наглядової Ради Товариства №58 від
10.12.2012 року.
2) ДП «СПОРТ-МАСТЕР» ПАТ «ЦГЗК» - юридична особа, в якій емітент має істотну
участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:
2.1. Додаткова угода №5 від 28.03.2013р. до договору №1292-52-05 від 18.05.2012р.
про внесення змін до договору про надання послуг з нерегулярних пасажирських
перевезень
Термін дії: 31.12.2013р.
Сторони договору: Перевізник – ПАТ «ЦГЗК», Замовник – ДП «СПОРТ-МАСТЕР» ПАТ
«ЦГЗК»
Предмет договору: надання послуг з нерегулярних пасажирських перевезень
Сума договору: 49 999,92грн. з ПДВ
Підстава укладення: рішення виконавчого органу
Методика ціноутворення: ціни погоджуються в додаткових угодах
Додаткова угода №6 від 28.08.2013р. до договору №1292-52-05 від 18.05.2012р. про
внесення змін до договору про надання послуг з нерегулярних пасажирських перевезень
Термін дії: 31.12.2013р.
Сторони договору: Перевізник – ПАТ «ЦГЗК», Замовник – ДП «СПОРТ-МАСТЕР» ПАТ
«ЦГЗК»
Предмет договору: надання послуг з нерегулярних пасажирських перевезень
Сума договору: 150 000грн. з ПДВ
Підстава укладення: рішення виконавчого органу
Методика ціноутворення: ціни погоджуються в додаткових угодах
2.2. Додаткова угода №2 від 17.05.2013р. до договору №1474-50-11 від 01.06.2011р.
про внесення змін до договору оренди нерухомого майна
Термін дії: 01.06.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «СПОРТ-МАСТЕР»
ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: оренда нерухомого майна
Сума договору: 67 145,33грн. з ПДВ
Підстава укладення: рішення виконавчого органу
Методика ціноутворення: ціни погоджуються в додаткових угодах
2.3. Додаткова угода №3 від 25.04.2013р. до договору №1872-50-11 від 18.06.2008р.
про внесення змін до договору оренди автотранспортних засобів
Термін дії: 30.04.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «СПОРТ-МАСТЕР»
ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: оренда автотранспортних засобів

Сума договору: 137 732,40грн. з ПДВ
Підстава укладення: рішення виконавчого органу
Методика ціноутворення: ціни погоджуються в додаткових угодах
2.4. Договір №673-50-11 від 29.04.2013р. про оренду нерухомого майна
Термін дії: 30.04.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «СПОРТ-МАСТЕР»
ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: оренда нерухомого майна
Сума договору: 60 941,38грн. з ПДВ
Підстава укладення: рішення виконавчого органу
Методика ціноутворення: ціни погоджуються в додаткових угодах
2.5. Додаткова угода №1 від 24.09.2013р. до договору №2255-50-11 від 01.10.2012р.
про внесення змін до договору оренди нерухомого майна
Термін дії: 30.09.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «СПОРТ-МАСТЕР»
ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: оренда нерухомого майна
Сума договору: 29 258,64грн. з ПДВ
Підстава укладення: рішення виконавчого органу
Методика ціноутворення: ціни погоджуються в додаткових угодах
3) ДП «ОВАЦІЯ» ПАТ «ЦГЗК» - юридична особа, в якій емітент має істотну участь
більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:
3.1. Додаткова угода №1 від 29.01.2013р. до договору №1943-36-05 від 03.08.2012р.
про внесення змін до договору про надання телекомунікаційних послуг
Термін дії: 26.07.2015р.
Сторони договору: Комбінат – ПАТ «ЦГЗК», Абонент – ДП «ОВАЦІЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: надання телекомунікаційних послуг
Сума договору: 24 000,00грн. з ПДВ
Підстава укладення: рішення виконавчого органу
Методика ціноутворення: абонентна система оплати послуг
3.2. Договір №1015-50-11 від 01.07.2013р. про оренду нерухомого майна
Термін дії: 30.06.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦІЯ» ПАТ
«ЦГЗК»
Предмет договору: оренда нерухомого майна
Сума договору: 32 267,81рн. з ПДВ
Підстава укладення: рішення виконавчого органу
Методика ціноутворення: ціни погоджуються в додаткових угодах
3.3. Договір №1014-50-11 від 01.07.2013р. про оренду нерухомого майна
Термін дії: 30.06.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦІЯ» ПАТ
«ЦГЗК»
Предмет договору: оренда нерухомого майна
Сума договору: 186 323,04рн. з ПДВ
Підстава укладення: рішення виконавчого органу
Методика ціноутворення: ціни погоджуються в додаткових угодах
3.4. Додаткова угода №1 від 18.07.2013р. до договору №2726-50-11 від 29.12.2012р.
про оренду майна
Термін дії: 31.12.2013р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦІЯ» ПАТ
«ЦГЗК»
Предмет договору: оренда майна
Сума договору: 421 637,33грн. з ПДВ

Підстава укладення: рішення виконавчого органу
Методика ціноутворення: ціни погоджуються в додаткових угодах
3.5. Додаткова угода №5 від 18.07.2013р. до договору №3289-50-11/07 від 01.10.2007р.
про оренду обладнання
Термін дії: 31.08.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦІЯ» ПАТ
«ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду обладнання
Сума договору: 242 189,36грн. з ПДВ
Підстава укладення: рішення виконавчого органу
Методика ціноутворення: ціни погоджуються в додаткових угодах
3.6. Додаткова угода №5 від 27.06.2013р. до договору № 1947-36-11/06 від 13.07.2006
р. про оренду обладнання
Термін дії: 30.06.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦІЯ» ПАТ
«ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду обладнання
Сума договору: 27 939,36грн. з ПДВ
Підстава укладення: рішення виконавчого органу
Методика ціноутворення: ціни погоджуються в додаткових угодах
8.2. Додаткова інформація про операції з афілійованими особами ПАТ «ЦГЗК» станом
на 30.09.2013 року:
Емітент взаємодіє з афілійованими особами на підставі укладених договорів. Обсяги
операцій з афілійованими особами:
1. МеталУкрХолдингЛімітед (MetalUkrHoldingLimited)
- характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, яка
володіє від 10 та більше відсотками акцій емітента;
- отримання позики 2 804 583,8 тис. грн.;
- нараховані відсотки за кредитом 163 038,5 тис.грн.;
- сплачено за кредит 2 096 244,3 тис грн.;
- довгострокові зобов’язання 828 314,4 тис.грн.;
- кредиторська заборгованість за надані послуги 52,0 тис.грн.;
- інша кредиторська заборгованість 168 101,6 тис.грн.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового
врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
9.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які
включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу
реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент,
його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого
органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової
діяльності емітента.
За 9 місяців 2013 року відсутні судові процеси, процедури досудового врегулювання
спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів або
сумарного об’єму реалізації емітента, у яких сторонами виступають, з однієї сторони,
емітент, а з іншої сторони – посадові особи, або дочірні підприємства, або афілійовані
особи емітента, які переслідують у судовому спорі (процедурі досудового врегулювання
спору) інтереси, протилежні інтересам емітента.
За 9 місяців 2013 року не має проваджень у справах про банкрутство, у яких
сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або
дочірні підприємства, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі
інтереси, протилежні інтересам емітента.
9.2. Інформація про факти виплати штрафних санкцій:
У звітному періоді ПАТ "ЦГЗК " було сплачено штрафів на суму 334,9 тис.грн., в тому
числі:
- за порушення податкового законодавства - 69,2 тис.грн.;
- за порушення законодавства з енергетичного споживання 5,1 тис.грн.;
- штрафна санкція, сплачена постачальнику, за невиконання плану залізничних
перевезень – 5,5 тис.грн.;
- за рішенням суду – 255,1 тис.грн.

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
10.1.1. Відомості про акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»:
- тип акцій - прості;
- форма випуску – іменні;
- форма існування акцій - бездокументарна;
- номінальна вартість акції – 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копійок);
- загальна кількість акцій у випуску - 1 171 811 000 (один мільярд сто сімдесят один
мільйон вісімсот одинадцять тисяч) штук;
- кількість акцій, які перебувають в обігу – 1 169 706 441 (один мільярд сто шістдесят
дев'ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок одна) штука;
- дата реєстрації випуску – 29 квітня 2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію
випуску - 134/1/10;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску – Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку;
- дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій - 16 травня 2011 року.
Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні
напери Товариства.
Акція ПАТ «ЦГЗК» посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного
товариства. У звітному періоді змін прав власників акцій Товариства не відбувалося.
Акції ПАТ "ЦГЗК", які перебувають в процесі розміщення, відсутні.
Привілейованих акцій ПАТ «ЦГЗК» не має.
Інформація щодо викупу власних простих іменних акцій ПАТ «ЦГЗК» протягом звітного
періоду:
18 квітня 2013 року відбулись Загальні збори акціонерів ПАТ «ЦГЗК», до порядку
денного яких було включено питання №8: «Попереднє схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв
акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi».
Згідно статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу
акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для
участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про
вчинення товариством значного правочину.
На підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
ПАТ «ЦГЗК» 18.04.2013 року, та згідно протоколу Лічильної комісії №8 від 18.04.2013р. за
підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання №8
порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз
зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi», було складено
перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм
акцій відповідно до вимог статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою
для вимоги обов'язкового викупу акцій, до Товариства надійшли письмові звернення
акціонерів, які мали намір реалізувати зазначене право з вимогою про обов’язковий викуп
власних простих іменних акцій ПАТ «ЦГЗК», з якими були укладені відповідні договори
купівлі-продажу цінних паперів та здійснено процедуру обов’язкового викупу акцій.
Згідно статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» ПАТ «ЦГЗК» здiйснило
обов’язковий викуп власних простих iменних акцiй у акцiонерiв Товариства за ринковою
вартiстю, затвердженою рішенням Наглядової ради ПАТ «ЦГЗК» № 67 від 14 березня
2013р., що вiдповiдає бiржовому курсу акцiй Товариства, який визначено ПАТ
"УКРАЇНСЬКА БІРЖА" станом на дату, що передує дню опублiкування повiдомлення про
скликання загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЦГЗК" 18 квiтня 2013 року.
Станом на 30.09.2013р. кількість викуплених власних простих іменних акцій ПАТ
"ЦГЗК", які обліковуються на рахунку емітента в депозитарії ПАТ «Розрахунковий центр»,
становить 2 104 559 штук (0,17960% статутного капіталу Товариства).
10.1.2. Станом на 30.09.2013 року ПАТ "ЦГЗК" не має акцій додаткового випуску, які
перебувають у процесі розміщення.

10.1.3. У звітному періоді рішення про проведення додаткового випуску акцій ПАТ
"ЦГЗК" у поточному році не приймалося.
10.1.4. Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів ПАТ "ЦГЗК" рішення
про анулювання, консолідацію або дроблення акцій ПАТ "ЦГЗК" не приймалося.
10.2. У звітному періоді ПАТ «ЦГЗК» випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) не
здійснювало.
10.2.2. ПАТ "ЦГЗК" не являється емітентом облігацій.
10.2.3. Емісійних цінних паперів (окрім акцій) ПАТ "ЦГЗК" не має.
10.2.4. ПАТ «ЦГЗК» не здійснювало додатковий випуск емісійних цінних паперів.
10.3. На внутрішньому ринку торгівля простими іменними акціями ПАТ "ЦГЗК"
здійснюється на біржі - Публічне акціонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС» (код
ЄДРПОУ 21672206), з яким було укладено Договір про допуск цiнних паперiв до торгiвлi
№2201-50-04 від 26.08.2011р.. Рiшенням Операцiйного управлiння ПФТС вiд 08 вересня
2011р. простi iменнi акцiї ПАТ "ЦГЗК" включенi до Бiржового Списку ПФТС без включення
до Бiржового Реєстру.
Найвища ціна однієї акції ПАТ «ЦГЗК» протягом 3 кварталу 2013 року – 13,0000
грн./акція;
Найнижча ціна однієї акції ПАТ «ЦГЗК» протягом 3 кварталу 2013 року – 7,8000
грн./акція;
Середня ціна однієї акції ПАТ «ЦГЗК» протягом 3 кварталу 2013 року – 11,7778
грн./акція;
Загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «ЦГЗК» у 3 кварталі 2013 року – 2 297 411
611,19 грн.
Біржовий курс однієї акції ПАТ «ЦГЗК» станом на день укладання останнього у
звітному періоді біржового контракту склав 12,0000 грн./акція.
У звітному періоді прості іменні акції ПАТ "ЦГЗК" (код за ЄДРПОУ – 00190977, ISIN UA4000066831) бездокументарної форми існування включено до 2 рівня лістингу
Біржового реєстру організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА
БІРЖА» (код ЄДРПОУ 36184092) (рішення Котирувальної комісії ПАТ «УКРАЇНСЬКА
БІРЖА» №810 від 04.02.2013 року).
Найвища ціна однієї акції ПАТ «ЦГЗК» протягом 3 кварталу 2013 року – 7,25 грн.
Найнижча ціна однієї акції ПАТ «ЦГЗК» протягом 3 кварталу 2013 року – 5,5 грн.
Середня ціна однієї акції ПАТ «ЦГЗК» протягом 3 кварталу 2013 року – 6,0769 грн.
Загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «ЦГЗК» у 3 кварталі 2013 року – 1 436
074,74 грн.
Біржовий курс однієї акції ПАТ «ЦГЗК» станом на 30.09.2013 року, склав 6,4000 грн.
У звітному періоді торгівля цінними паперами товариства на зовнiшнiх ринках не
здійснювалась.
10.4. Згідно з даними, наданими ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206)
ринкова капіталізація ПАТ «ЦГЗК» станом на день укладення останнього у 3 кварталі 2013
року біржового контракту становить 14 061 732 000,00 грн.
Згідно з даними, наданими ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (код ЄДРПОУ 36184092),
ринкова капіталізація ПАТ «ЦГЗК» станом на день укладення останнього у звітному
періоді біржового контракту становить 7 499 590 400,00 грн.
10.5. Облік права власності на цінні папери ПАТ «ЦГЗК» у депозитарній системі
України ведуть:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА
КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 23785133, місцезнаходження: 83050, м.Донецьк,
вул.Університетська, 52, тел. (062) 304-65-43, факс (062) 337-10-41; Ліцензія на здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів: серія АВ №507121, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку 17.12.2009 р. Строк дії ліцензії: 17.12.2009 р. - 17.12.2014 р.). У вiдповiдностi до
вимог чинного законодавства та згідно рішення загальних зборів акцiонерiв 31.03.2010
року товариством укладено з ТОВ «Об'єднана реєстрацiйна компанія» договір про
відкриття рахунків у цінних паперах власникам ПАТ "ЦГЗК" №3/02-2010 від 26.05.2010

року, згідно якого емітенту надаються послуги щодо відкриття та ведення рахунків у
цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних
цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, зберігання цінних паперів на цих
рахунках.
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (код ЄДРПОУ 35917889,
місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, тел. 044 585-42-40 (41, 42);
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності депозитарію цінних паперів: серія АЕ №263065, видана Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2013 р. Строк дії ліцензії: 27.05.2009 р. –
27.05.2019 р.). ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (код ЄДРПОУ 35917889)
являється
правонаступником
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (код ЄДРПОУ 35917889). Згідно
вимог чинного законодавства та рiшення загальних зборiв акцiонерiв 31.03.2010 року між
товариством та ПрАТ «ВДЦП» укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв
№Е1036/10 від 04.06.2010 року, згiдно якого емiтенту надаються послуги щодо
обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента: прийом на зберiгання вiд емiтента
глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у
цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених емiтентом цiнних паперiв власного
випуску, виконання операцiй емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень
(наказiв) емiтента.
Протягом звітного періоду зміни осіб, що ведуть облік права власності на цінні папери
емітента у депозитарній системі України, не відбулося .
10.6. Цінні папери ПАТ «ЦГЗК» не перебувають в обігу за межами України.
10.7. Інших цінних паперів (окрім емісійних цінних паперів) ПАТ «ЦГЗК» не має.

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (формат pdf)
У цьому розділі форми фінансової звітності емітента за звітний період, підготовлені
відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, додаються у форматі pdf.
При складанні фінансової звітності ПАТ «ЦГЗК» застосовує такі принципи консолідації:
1. Дочірні підприємства являють собою компанії та інші суб'єкти господарчої діяльності
(включаючи компанії спеціального призначення), в яких емітент володіє (прямо або
опосередковано) більш ніж половиною прав голосу або іншим чином може контролювати
іх фінансову та операційну діяльність з метою отримання економічних вигід.
2. Існування та вплив потенційних прав голосу, які реалізуються, або можуть бути
трансформовані, враховуються при визначенні здатності емітента контролювати інше
підприємство.
3. Дочірні підприємства консолідуються з дати, коли емітент отримав фактичний
контроль над ними (дата придбання), і консолідація припиняється після втрати контролю
над цими компаніями.
4. Придбані в ході об'єднання компаній визначені активи, прийняті зобов'язання та
умовні зобов'язання оцінюються по справедливій вартості на дату придбання, без
врахування долі меншості.
5. Всі внутрішньо-групові операції, залишки та нереалізований прибуток по операціях
між дочірніми підприємствами та емітентом при консолідації виключаються, крім тих
випадків, коли збиток не може бути компенсований.
6. Емітент та його дочірні компанії застосовують єдину облікову політику, яка
відповідає обліковій політиці емітента.

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо
майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій
емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у
тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення
певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози
органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох
причин.
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх
подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну
діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності
настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися
на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
Пріоритетними напрямками діяльності комбінату в 2013 році залишаються: зростання
ефективності виробництва, зниження собівартості продукції, забезпечення високого рівня
якості продукції та умов безпечної і комфортної праці працівників.
Виробничою програмою комбінату в 2013 році заплановано:
Виконати розкривних робіт - 24,71 млн. м3
Видобути руди - 15,4 млн. тонн
Виробити концентрату - 6,15 млн. тонн
Виробити обкотишів - 2,25 млн. тонн
За 9 місяців 2013 року змін у фінансово-господарській діяльності не відбулося.
З метою поліпшення майнового стану і розвитку виробництва за 9 місяців 2013 року
комбінат за рахунок власних коштів здійснив фінансування інвестиційних проектів на
загальну суму 205 552 тис. грн. без ПДВ.
Інформація про позитивні тенденції за 9 місяців 2013 року:
- збільшено випуск залізорудного концентрату і обкотишів у порівнянні з аналогічним
періодом 2012 року;
- за підсумками діяльності в звітному періоді отримано чистий прибуток;
- ПАТ «ЦГЗК» визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний
товар 2013 року» в номінації «Виробництво продукції металургійної промисловості» за
обкотиші залізорудні офлюсовані магнезіальні.
Інформація про негативні тенденції за звітний період 2013 року:
- високий рівень тарифів на паливно-енергетичні ресурси та цін на окремі матеріали
для проведення ТО та ПР основного технологічного устаткування.
Першочергове стратегічне завдання, яке сьогодні стоїть перед комбінатом – це
зниження витрат виробництва. Особлива увага при цьому приділяється економії ресурсів
та матеріалів, постійному вдосконаленню технології. На підприємстві широкомасштабно
впроваджуються процеси, які пов’язані зі зростанням операційної ефективності. На це
направлені стратегічні програми Метінвеста, зокрема, програма «Бережливе
виробництво». В рамках цієї програми в кожному основному структурному підрозділі
підприємства створені команди безперервного удосконалення, які розробляють заходи з
виявлення та усунення «вузьких» місць, шукають резерви економії, винаходять нові, більш
економічні технології праці.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що
містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента
Посада головного бухгалтера емітента
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Генеральний директор
Тимошенко Павло Геннадійович
Головний бухгалтер
Назіма Артем Сергійович

Узагальнені дані квартальної інформації

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

00190977

1.1.2. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

1.1.3. Скорочене
найменування (за наявності)
1.1.4. Організаційно-правова
форма за КОПФГ

ПАТ "ЦГЗК"
Акціонерне товариство
50066
Дніпропетровська

1.1.5. Поштовий індекс
1.1.6. Область
1.1.7. Район

місто Кривий Ріг
-

1.1.8. Населений пункт
1.1.9. Вулиця
1.1.10. Будинок
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва
1.2.2. Дата видачі свідоцтва
1.2.3. Орган, що видав
свідоцтво
1.2.4. Зареєстрований
статутний капітал (грн)
1.2.5. Сплачений статутний
капітал (грн)

А01 №565045
01.04.2011
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
292952750.00
292952750.00
1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)

МФО банку

Поточний
рахунок

Валюта

1

2

3

4

ПАТ "ПУМБ" м.Донецьк

334851

26000962488895 UAH

ПАТ "ПУМБ" м.Донецьк

334851

26006962481658 UAH

ПАТ "ПУМБ" м.Донецьк

334851

26003962481952 USD

ПАТ "ПУМБ" м.Донецьк

334851

26006962482077 USD

ПАТ "ПУМБ" м.Донецьк

334851

26007962487219 GBP

ПАТ "ПУМБ" м.Донецьк

334851

26007962487220 EUR

ПАТ "ПУМБ" м.Донецьк

334851

26008962485298 UAH

ПАТ "ПУМБ" м.Донецьк

334851

26003962482791 RUB

ПАТ "ПУМБ" м.Донецьк

334851

2603678 UAH

ПАТ "ПУМБ" м.Донецьк

334851

26044445 UAH

ПАТ "Укрсоцбанк"

300023

26006000081677 UAH

ПАТ "Укрсоцбанк"

300023

26007000081676 USD

ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"

300539

26006003096900 UAH

ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"

300539

26001213096900 EUR

ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"

300539

26007013096900 USD

ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА"

300539

26005123096900 RUB

ПАТ "УкрСиббанк"

351005

26004036476700 UAH

ПАТ "УкрСиббанк"

351005

26008036476706 UAH

ПАТ "УкрСиббанк"

351005

26003036476701 USD

ПАТ "УкрСиббанк"

351005

26009036476705 USD

ПАТ "УкрСиббанк"

351005

26009036476704 USD

ПАТ "УкрСиббанк"

351005

26002036476702 USD

ПАТ "УкрСиббанк"

351005

26002036476702 RUB

ПАТ "УкрСиббанк"

351005

26002036476702 GBP

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

305653

26003224548900 UAH

ПАТ "Альфа-Банк"

300346

26000101964001 RUB

ПАТ "Альфа-Банк"

300346

26000101964001 USD

ПАТ "Альфа-Банк"

300346

26000101964001 EUR

ПАТ "Альфа-Банк"

300346

26000101964001 UAH

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2

Добування залізних руд

07.10

Відновлення відсортованих відходів

38.32

Неспеціалізована оптова торгівля

46.90

Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

42.99

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

49.39

Професійно-технічна освіта

85.32

2. Інформація про загальні збори акціонерів
1
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**
* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Чергові

Позачергові

2

3
x

18.04.2013
76.1411

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне
найменування

Організаційноправова
форма

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ

1

2

3

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Об`єднана
реєстраційна
компанія"
Публічне
акціонерне
товариство
"Розрахунковий
центр з
обслуговування
договорів на
фінансових
ринках"
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Аудиторська
фірма "Форум"
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
Юридичноконсалтингова
компанія
"АПРІОРІ"
Публічне
акціонерне
товариство
"Фондова біржа
ПФТС"

Публічне
акціонерне
товариство
"Українська
біржа"
Приватне
акціонерне
товариство
"Українська
акціонерна
страхова
компанія "АСКА"

Місцезнаходження
, міжміський код,
телефон, факс

Вид
діяльності

Назва
державного
органу, що
видав
ліцензію або
інший
документ на
цей вид
діяльності

4

5

6

Дата
видачі
ліцензії
або
іншого
документ
а

Номер
ліцензії
або іншого
документа

7

8

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

83050 м.Донецьк
вул.Університетська,
23785133 буд.52,
т.(062)3370600,
ф.(062)3371041

професійна
діяльність на
фондовому ринку
- депозитарна
діяльність
зберігача цінних
паперів

Державна
комісія з цінних
паперів та
фондового
ринку

17.12.2009 АВ №507121

Акціонерне
товариство

професійна
діяльність на
04107 м.Київ
фондовому ринку
вул.Тропініна, буд.7Г,
35917889
- депозитарна
т.(044)5854240,
діяльність
ф.(044)5854240
депозитарію
цінних паперів

Національна
комісія з цінних
паперів та
фондового
ринку

29.04.2013 АЕ №263065

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

53020,
Дніпропетровська
область Криворізький діяльність у сфері
Аудиторська
23070374 район, с.Лозуватка,
бухгалтерського
палата України
вул.Леніна, буд.9,
обліку і аудиту
т.(0564)262936,
ф.(0564)262586

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

50086
Дніпропетровська
область, м.Кривий
діяльність не
33557110 Ріг, вул.Отто
юридичні послуги
ліцензується
Брозовського, буд.74А, т.(0564)397984,
ф.(0564)397884

Акціонерне
товариство

01004 Київ,
вул.Шовковична,
21672206 буд.42-44,
т.(044)2775000,
ф.(044)2775001

професійна
діяльність на
фондовому ринку
- діяльність з
організації
торгівлі на
фондовому ринку

Національна
комісія з цінних
паперів та
фондового
ринку

11.06.2012 АД №034421

Акціонерне
товариство

01004 Київ,
вул.Шовковична,
36184092 буд.42-44,
т.(044)4957474,
ф.(044)4957473

професійна
діяльність на
фондовому ринку
- діяльність з
організації
торгівлі на
фондовому ринку

Державна
комісія з цінних
паперів та
фондового
ринку

22.10.2010 АГ №399339

Акціонерне
товариство

83052 м.Донецьк,
пр.Ілліча, буд.100,
13490997
т.(0623483800,
ф.(062)3483887

страхові послуги,
медичне
страхування
(безперервне
страхування
здоров`я)

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг України

26.04.2011 АГ №569965

свідоцтво про
внесення до
Реєстру
26.01.2001 суб`єктів
аудиторської
діяльності
№0733

- -

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується
емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які
надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних
осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
папера

Форма
існування

Форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Державна комісія з
цінних паперів та
UA4000066831
фондового ринку

29.04.2010 134/1/10

прості

бездокументарна

іменні

0.25

1171811000

292952750

100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1

2
- -

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існування

3

4

5

6

-

-

- документарна

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Відсоткова
ставка за
облігаціями
(відсотки)

Строк
виплати
відсотків

Дата
погашення
облігацій

7

8

9

10

11

на пред`явника

-

-

-

-

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма існування

1

2

3

4

5

6

- -

-

-

- документарна

Форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Дата
погашення
облігацій

7

8

9

на пред`явника

-

-

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

1

2

3

4

5

6

7

- -

-

-

- документарна

на пред`явника

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Найменування
товару
(послуги),
під який
здійснено
випуск

Дата
погашення
облігацій

8

9

10

- -

-

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата
випуску

Вид
цінних
паперів

Обсяг
випуску

Обсяг
розміщених
цінних
паперів на
звітну дату
(грн)

1

2

3

4

- -

-

Умови обігу та погашення

5
- -

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№
з/п

Дата
зарахування
акцій на
рахунок
емітента

1

2

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску
акцій, що
викуплено

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
акцій, що
викуплено

Найменування органу,
що зареєстрував випуск
акцій, що викуплено

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

3

4

5

6

7

1

11.06.2013

591074

29.04.2010 134/1/10

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

0.05044

2

12.06.2013

406401

29.04.2010 134/1/10

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

0.03468

3

13.06.2013

35299

29.04.2010 134/1/10

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

0.00301

4

14.06.2013

59400

29.04.2010 134/1/10

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

0.00507

5

17.06.2013

890085

29.04.2010 134/1/10

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

0.07596

6

18.06.2013

119400

29.04.2010 134/1/10

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

0.01019

7

25.06.2013

2900

29.04.2010 134/1/10

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

0.00025

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків
сертифікатів цінних паперів (шт.)

-

у тому числі: сертифікатів акцій

-

сертифікатів облігацій

-

сертифікатів інших цінних паперів
(окремо щодо кожного виду цінних
паперів)

-

Кількість виданих власникам сертифікатів
цінних паперів (шт.)

-

у тому числі: сертифікатів акцій

-

сертифікатів облігацій

-

сертифікатів інших цінних паперів
(окремо щодо кожного виду цінних
паперів)

-

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2
- -

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

3

4

5

-

ПАТ "ЦГЗК" не має боргових цінних паперів.

- -

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

1

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні
засоби
(тис. грн)

Основні засоби, всього
(тис. грн)

на
початок
періоду

на кінець
періоду

на
початок
періоду

на кінець
періоду

на
початок
періоду

на кінець
періоду

2

3

4

5

6

7

1. Виробничого
призначення

3144749

2905063

0

0

3144749

2905063

будівлі та споруди

1345031

1297836

0

0

1345031

1297836

машини та
обладнання

1224126

1122741

0

0

1224126

1122741

559023

463070

0

0

559023

463070

16569

21416

0

0

16569

21416

2. Невиробничого
призначення

2828

0

0

0

2828

0

будівлі та споруди

1452

0

0

0

1452

0

500

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

876

0

0

0

876

0

3147577

2905063

0

0

3147577

2905063

транспортні засоби
інші

машини та
обладнання
транспортні засоби
Інші
Усього

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих
активів

4562898

3430169

Статутний капітал

292953

292953

Скоригований статутний
капітал

292953

292953

Опис*

Вартiсть чистих активiв ПАТ
"ЦГЗК" за звiтний рік розрахована
згiдно Методичних рекомендацiй
щодо визначення вартостi чистих
активiв акцiонерних товариств,
схвалених рiшенням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №485 вiд
17.11.2004 року. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих
активiв i статутним капiталом
становить 4269945тис.грн. Рiзниця
мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв i скоригованим
статутним капiталом становить
4269945тис.грн.

Вартiсть чистих активiв ПАТ
"ЦГЗК" за попереднiй рік
розрахована згiдно Методичних
рекомендацiй щодо визначення
вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств, схвалених
рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку
№485 вiд 17.11.2004 року. Рiзниця
мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв i статутним
капiталом становить
3137216тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих
активiв i скоригованим статутним
капiталом становить
3137216тис.грн.

Висновок**

Вартiсть чистих активiв
акцiонерного товариства бiльша
вiд статутного капiталу. Вимоги п.3
ст.155 Цивiльного кодексу України
дотримуються.

Вартiсть чистих активiв
акцiонерного товариства бiльша
вiд статутного капiталу. Вимоги п.3
ст.155 Цивiльного кодексу України
дотримуються.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного
періоду.
Дата
вчинення
дії

Дата
оприлюднення
повідомлення

Вид інформації

1

2

3

05.02.2013

06.02.2013

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій
біржі

28.02.2013

05.03.2013

Інформація про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
вартості активів емітента

04.03.2013

06.03.2013

Інформація про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
вартості активів емітента

06.03.2013

11.03.2013

Інформація про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
вартості активів емітента

11.03.2013

12.03.2013

Інформація про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
вартості активів емітента

13.03.2013

14.03.2013

Інформація про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
вартості активів емітента

14.03.2013

15.03.2013

Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський
стан емітента

15.03.2013

18.03.2013

Інформація про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
вартості активів емітента

12.07.2013

12.07.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

Фінансова звітність

Баланс
на 30.09.2013
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

Незавершені капітальні інвестиції

020

Основні засоби:
залишкова вартість

030

первісна вартість

031

знос

032

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

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

v

040
045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Гудвіл при консолідації

075

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи:
Виробничі запаси

100

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

Готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

- у т.ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Накопичена курсова різниця

375

Усього за розділом I

380

Частка меншості

385

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

1

Цільове фінансування
Усього за розділом II

420
430

III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

1

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2013 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
попередній
період

1

2

3

4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

Податок на додану вартість

015

Акцизний збір

020
025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Валовий:
прибуток

050

збиток

055

Інші операційні доходи

060

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок
сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати

070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок
сільськогосподарської діяльності

091

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток

100

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

v

1

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
прибуток

170

збиток

175

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок
припинення діяльності

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок
припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

190

збиток

195

Надзвичайні:
доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

Чистий:
прибуток

220

збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

Інші операційні витрати

270

Разом

280

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

1

З рядка 130 графа 3

Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

Примітки до звітів

Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за
№ 336/22868, встановлено, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які
зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми
фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 1 "Загальні вимоги до складання фінансової звітності", затвердженим цим наказом,
починаючи із звітності за I квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.
Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 "Про затвердження
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 21 червня 1999 року за N 391/3684 (із змінами) визнано таким, що втратив
чинність.
Форми регулярної квартальної інформації «Баланс» та «Звіт про фінансові
результати» не відповідають Формі №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та Формі №2
«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (відповідно), затвердженим
Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, тому не заповнюються.
Форми проміжної фінансової звітності ПАТ "ЦГЗК" за 3 квартал 2013 року наведені
(додаються в сканованих копіях) в Розділі ХІ квартальної інформації «Фінансова звітність
емітента».
Примітки до звітів
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 30.09.2013р. складає 2 905 063 тис.
грн..
За 9 місяців надiйшло основних засобiв на суму 197 888 тис.грн..
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв, що значаться на балансi Пiдприємства,
станом на 30.09.2013р. складає 28 051 тис. грн.
На Пiдприємствi до запасiв вiдносяться сировина та матерiали, паливо, тара та тарнi
матерiали, будiвельнi матерiали, запаснi частини, МШП, незавершене виробництво,
готова продукцiя, товари.
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 30.09.2013р. складає
836 191 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
30.09.2013р. складає 1 214 138 тис.грн.
Статутний капiтал Пiдприємства (рядок 1400) станом на 30.09.2013р. становить 292
953 тис.грн.
Резервний капiтал на протязi 9 місяців 2013 року не змiнювався, тому станом на
30.09.2013 року склав 73238 тис.грн. (рядок 1415).
Розмiр власного капiталу (рядок 1495) за звiтний перiод збільшився на 1 132 729
тис.грн. та станом на 30.09.2013р склав 4 562 898 тис.грн.
Загальна сума довгострокових зобов'язань і забезпечень пiдприємства (рядок 1595)
станом на 30.09.2013р. складає 1 020 958 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 30.09.2013р.
складає 11 794 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть постачальникам i пiдрядникам за матерiальнi цiнностi,
виконанi роботи та отриманi послуги (рядок 1615 Балансу) станом на 30.09.2013 року
склала 289 789 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).
Загальна сума заборгованостi станом на 30.09.2013 р. складає 39 796 тис.грн.
Загальна сума iнших поточних зобов'язань (рядок 1690) станом на 30.09.2013р.
складає 221 005 тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2013 року
склав 4 255 118 тис.грн.
У статтi «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї» (рядок 2050 форми № 2-к)
вiдображається собiвартiсть реалiзованих продукцiї, товарiв та послуг, яка визначена
вiдповiдно до облікової політики і складає 2 195 715 тис.грн.
Валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв (рядок 2090 Форми № 2-к)
визначається як рiзниця мiж сумою чистого доходу вiд реалiзацiї (рядок 2000 Форми № 2к) i собiвартiстю реалiзованої продукцiї (рядок 2050 Форми № 2-к).
Валовий прибуток за 9 місяців 2013 року склав 2 059 403 тис. грн.
Розмiр прибутку вiд операцiйної дiяльностi (рядок 2190) було визначено як
алгебраїчна сума валового прибутку й iншого операцiйного доходу, адмiнiстративних
витрат, витрат на збут, iнших операцiйних витрат i складає 1 539 579 тис. грн.
За 9 місяців 2013 року Пiдприємством був отриманий чистий прибуток в розмiрi 1 418
444 тис.грн.
Сукупний дохід (рядок 2480) за 9 місяців 2013 року склав 1 146 338 тис. грн.

