
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії.  

Генеральний 

директор 
      

Ангеловський Олександр 

Анатолiйович 

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

М.П. 
10.01.2013 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

Публiчне акцiонерне товариство "Краснодонвугiлля"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Публічне акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

32363486  

1.4. Місцезнаходження емітента  

Луганська, -, 94404, м. Краснодон, Комсомольська, 5  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

+380643562354 +380643565146  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

Olesy.Trufmanova@krasnodoncoal.com  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 27.04.2012 

 (дата) 

2.2. Річна інформація 

опублікована у 

"Бюлетень. Цiннi папери України" 

79(3379) 
  

28.04.2012 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація 

розміщена на 

сторінці http://coal.metinvestholding.com/ru/about/info 

в мережі 

Інтернет 27.04.2012 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  

е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент X 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X 

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів 

продукції 
X 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових 

цінних паперів 
 



13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 
X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 

розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 

покриттям 

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, 

які відбулися протягом звітного періоду 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття 

або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за 

видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець 

звітного року 

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати 

чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного 

покриття 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний 

період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при 

поданні інформації до Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій 

підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом 

передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 

 

30. Примітки 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань, пiдприємств. Рейтiнгову 

оцiнку у звiтному перiодi емiтент не здiйснював. Iнформацiя про 

органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi 



товариства. Нарахування та сплата дивiдентiв за 2011 рiк не 

здiйснювалась. Дисконтнi облiгацiї та цiльовi (безпроцентнi) 

облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери не випускались. Протягом 

звiтного року викуп власних акцiй не здiйснювався. Випуск боргових 

цiнних паперiв пiд гарантiї третьої особи не здiйснювався. Випуск 

iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не 

здiйснювався. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв, не надається. Випуск цiльових облiгацiй, 

виконання зобов'язань за якими забеспечене об'єктами нерухомостi, 

не здiйснювався. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Краснодонвугiлля" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "Краснодонвугiлля" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

94404 

3.1.5. Область, район 

Луганська, - 

3.1.6. Населений пункт 

м. Краснодон 

3.1.7. Вулиця, будинок 

Комсомольська, 5 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А00 №337769 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

14.06.2004 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Краснодонської мiської ради Луганської областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

1475228000.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

1475228000.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у національній валюті 

ПАТ "ПУМБ" 

3.3.2. МФО банку 

334851 

3.3.3. Поточний рахунок 

26004962488307 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за  



поточним рахунком у іноземній валюті 

ПАТ "ПУМБ"  

3.3.5. МФО банку  

334851  

3.3.6. Поточний рахунок  

26002962486033  

3.4. Основні види діяльності 

10.10.1 Добування та збагачення кам'яного вугiлля 

45.21.5 Будiвництво пiдприємств енергетики, добувної та обробної промисловостi 

51.51.0 Оптова торгiвля паливом 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Користування надрами (видобування) 4389 27.09.2007 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього 

природного середовища 

України 

27.09.2027 

Опис 

Поле шахти "Молодогвардiйська" з прирiзкою запасiв 

пiвнiчно-схiдної частини дiлянки Новоганнiвська. Пiсля 

закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде подовжено. 

  

Користування надрами (видобування) 3703 09.12.2005 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього 

природного середовища 

України 

09.12.2016 

Опис 
Поле шахти "Дуванна". Пiсля закiнчення сроку дiї 

дозволу/лiцензiї цого буде подовжено. 

  

Користування надрами (видобування) 3704 09.12.2005 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього 

природного середовища 

України 

09.12.2018 

Опис 
Поле шахти iм. Н.П. Баракова. Пiсля закiнчення сроку дiї 

дозволу/лiцензiї його буде подовжено. 

  

Користування надрами (видобування) 3701 09.12.2005 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього 

природного середовища 

України 

09.12.2023 

Опис 
Поле шахти "Молодогвардiйська". Пiсля закiнчення сроку дiї 

дозволу/лiцензiї його буде подовжено. 

  

Користування надрами (видобування) 3698 09.12.2005 
Мiнiстерство охорони 

навколишнього 
09.12.2016 



природного середовища 

України 

Опис 
Поле шахти "Суходiльська-Схiдна". Пiсля закiнчення сроку дiї 

дозволу/лiцензiї його буде подовжено. 

  

Користування надрами (видобування) 3697 09.12.2005 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього 

природного середовища 

України 

09.12.2017 

Опис 
Поле шахти "Пiвнiчна". Пiсля закiнчення сроку дiї 

дозволу/лiцензiї його буде подовжено. 

  

Користування надрами (видобування) 3707 09.12.2005 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього 

природного середовища 

України 

09.12.2023 

Опис 
Поле шахти "Талiвська". Пiсля закiнчення сроку дiї 

дозволу/лiцензiї його буде подовжено. 

  

Користування надрами (видобування) 3702 09.12.2005 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього 

природного середовища 

України 

09.12.2019 

Опис 
Поле шахти "Самсонiвська-Захiдна". Пiсля закiнчення сроку дiї 

дозволу/лiцензiї його буде подовжено. 

  

Користування надрами (видобування) 3700 09.12.2005 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього 

природного середовища 

України 

09.12.2016 

Опис 
Поле шахти "Орiхiвська". Пiсля закiнчення сроку дiї 

дозволу/лiцензiї його буде подовжено. 

  

Користування надрами (видобування) 3699 09.12.2005 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього 

природного середовища 

України 

09.12.2016 

Опис 
Поле шахти "50-рiччя СРСР". Пiсля закiнчення сроку дiї 

дозволу/лiцензiї його буде подовжено. 

  

Видобування корисних капалин iз 

родовищ, що мають загальнодержавне 

значення та включенi до Державного фонду 

родовищ корисних копалин 

АВ № 

378258 
10.10.2008 

Державна геологiчна 

служба 
01.10.2013 

Опис 

1. Видобування горючих корисних копалин 1.1. Видобування 

кам'яного вугiлля 1.7. Видобування газу (метану) вугiльних та 

техногенних родовищ 5. Видобування вод 5.1. Видобування 

пiдземних вод 5.1.4. Видобування технiчних вод 7.2. Гiрничi 

роботи 7.2.2. Проходження пiдземних гiрничих виробок 

(шахти, штольнi тощо) Пiсля закiнчення сроку дiї 

дозволу/лiцензiї його буде подовжено. 

  



Медична практика 
АГ № 

602934 
04.08.2011 

Мiнiстерство охорони 

здоров'я України 
17.08.2012 

Опис 

Дiя цього дозволу поширюється на дiяльнiсть Лiкувально-

дiагностичного центру "Ультрамед", санаторiю-профiлакторiю 

"Молодогвардiйський" i санаторiю-профiлакторiю "Схiдний". 

Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 

  

Надання освiтних послуг 

загальноосвiтними, професiйно-технiчними 

та вищими навчальними закладами 

АВ № 

529059 
25.02.2010 

Мiнiстерство освiти 

України 
25.02.2015 

Опис 
Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 

  

Здiйснення дiяльностi у будивництвi, 

пов'язаної iз створенням об'єктiв 

архiтектури 

АВ № 

587428 
06.06.2011 

Державна архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя 

України 

08.02.2016 

Опис 
Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 

  

Надання послуг з перевезення пасажирiв, 

вантажiв залiзничним транспортом 

АБ № 

271824 
03.08.2011 

Мiнiстерство 

iнфраструктурт України 
необмежений 

Опис сроку дiї необмежений 

  

Надання послуг телефонного зв'язку 
АА № 

720172 
02.12.2004 

Мiнiстерство транспорту 

та зв'язку України 
02.10.2018 

Опис 
Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 

  

ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗА 

РЕГУЛЬОВАНИМ, ЗА 

НЕРЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ 

АГ № 

507447 
09.06.2011 

НАЦIОНАЛЬНА 

КОМIСIЯ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

УКРАЇНИ 

08.06.2016 

Опис 
Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 

  

НАДАННЯ ПОСЛУГ ФIКСОВАНОГО 

ТЕЛЕФОННОГО ЗВ?ЯЗКУ З ПРАВОМ 

ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ МЕРЕЖ I 

НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ 

КАНАЛIВ ЕЛЕКТРОЗВ?ЯЗКУ 

(ВIДПОВIДНО ДО ВИДУ ДIЯЛЬНОСТI 

НА ЯКИЙ ВИДАЄТЬСЯ ЛIЦЕНЗIЯ) 

АВ № 

583443 
11.08.2011 

НАЦIОНАЛЬНА 

КОМIСIЯ З ПИТАНЬ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗВ`ЯЗКУ УКРАЇНИ 

02.10.2018 

Опис 
Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 

  

Експлуатацiя радiоелектронного засобу 

аналогового УКХ радiотелефонного зв'язку 

09-10034-

115217 
26.04.2010 

Український державний 

центр радiочастот 
01.12.2012 



сухопутної рухомої служби 

Опис 
Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 

  

НАДАННЯ ОСВIТНIХ ПОСЛУГ 

ЗАГАЛЬНООСВIТНIМИ, ПРОФЕСIЙНО-

ТЕХНIЧНИМИ ТА ВИЩИМИ 

НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

АВ № 

586592 
25.05.2011 

МIНIСТЕРСТВО 

ОСВIТИ УКРАЇНИ 
25.05.2014 

Опис 
Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 

  

РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВО, 

ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРIГАННЯ, 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИДБАННЯ, 

ПЕРЕСИЛАННЯ, ВВЕЗЕННЯ, 

ВИВЕЗЕННЯ, ВIДПУСК, ЗНИЩЕННЯ 

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН I 

ПРЕКУРСОРIВ 

АВ № 

582764 
20.05.2011 

ДЕРЖАВНИЙ 

КОМIТЕТ УКРАЇНИ З 

ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ 

ЗА НАРКОТИКАМИ 

23.05.2014 

Опис 
Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 

  

Продовження виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки 

946.11.12-

10.10.3 
28.12.2011 

територiальне 

управлiння по 

Луганської областi 

28.12.2016 

Опис продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

  

Продовження виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки 

922.11.12-

10.10.1 
20.12.2011 

територiальне 

управлiння по 

Луганської областi 

20.12.2016 

Опис 
Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 

  

Продовження виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки 

581.11.12-

10.10.1 
12.08.2011 

територiальне 

управлiння по 

Луганської областi 

12.08.2016 

Опис 
Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 

  

Продовження виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки 

383.11.12-

10.10.1 
08.06.2011 

територiальне 

управлiння по 

Луганської областi 

08.06.2016 

Опис 
Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 

  

Продовження виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки 

359.11.12-

10.10.1 
06.06.2011 

територiальне 

управлiння по 

Луганської областi 

06.06.2016 

Опис 
Пiсля закiнчення сроку дiї дозволу/лiцензiї його буде 

подовжено. 



  

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Мiнiстерство палива та 

енергетики України 
33833561 

01601Україна м. Київ 

Богдана 

Хмельницького,4 

0.000000000000 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

- - -  0.000000000000 

Усього 0.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 15276 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 

(осiб): 136 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 

(осiб): 0 Фонд оплати працi: 822339,8 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, 

його збiльшення, або зменшення вiдносно попереднього року: згiдно з колективною 

угодою на 2011 рiк заробiтна плата працiвникiв ВАТ "Краснодонвугiлля" виплачується 

своєчасно, два рази на мiсяць. Зростання фонду оплати працi в порiвняннi з 2010 роком 

склав 117,3% (ФОП за 2010 рiк - 700824,7 тис. грн., 2011 рiк - 822339,8 тис. грн.) Основнi 

напрямки стратегiї кадрової програми ПАТ "Краснодонвугiлля": технологiї встановлення 

вiдповiдностi робiтникiв характеру виконання посадових обов'язкiв; оцiнки ефективностi 

їх працi; регулярне проведення кадрових монiторингiв з метою виявлення спонукальних i 

стримуючих факторiв службового просування; розробка i використання нових технологiй 

вiдбору, оцiнки, перемiщення i просування кадрiв; введення банку кадрової iнформацiї; 

прогнозування i планування потреби у кадрах. За звiтний перiод, у вiдповiдностi з 

вимогами виробництва, проведено навчання новим та сумiжнiм професiям 1767 

працiвникiв, пiдвищена квалiфiкацiя - 6315 працiвникам.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Виконуючий обов'язки генерального директора 

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

особи 

Ангеловський Олександр Анатолiйович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕК 2578833 Краснодонським МВ УМВС в Луганськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1971 



6.1.5. Освіта** 

Вища, спецiалiст,Донецький полiтехнiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Краснодонвугiлля" - заступник Генерального директора -технiчний директор 

Товариства, ДП "Луганськвугiлля" - технiчний дериктор - перший заступник генерального 

директора, Шахта "Молодогвардiйська ВАТ "Краснодонвугiлля" - головний iнженер, ДП 

"Краснодонвугiлля" - заступник технiчного директора з перспективного розвитку, Шахта 

"Дуванна" ДП ДХК "Краснодонвугiлля" - директор ДП 

"Луганськвуглебудрестуктуризацiя" - головний iнженер шахтоуправлiння "Перемога" 

6.1.8. Опис 

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган 

Товариства - Генеральний директор Товариства. До компетенцiї Генерального директора 

Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у 

внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до 

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в 

тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. Генеральний директор Товариства дiє в 

iнтересах Товариства. Генеральний директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, 

передбачених законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний 

директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед юридичними та фiзичними 

особами, державою, державними та громадськими установами, органами й органiзацiями, 

вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, 

приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний 

директор Товариства самостiйно розпоряджається коштами, майном та майновими 

правами Товариства у межах, що встановленi Статутом, внутрiшнiми нормативними 

документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

рiшеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе 

вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства та виконання покладених на 

Товариство завдань. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам 

акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує та забезпечує своєчасне 

та ефективне виконання їх рiшень. На посаду Генерального директора Товариства 

обирається особа, яка має необхiдну професiйну квалiфiкацiю та досвiд керiвної роботи. 

Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повиннi вiдповiдати наступним 

вимогам: мати вищу освiту, мати досвiд роботи на керiвних посадах не менш 3 (трьох) 

рокiв, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду 

Генерального директора Товариства, визначається рiшенням Наглядової ради Товариства. 

У випадку закiнчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального 

директора Товариства i не прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення з цього 

питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функцiї, а також нести 

обов?язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою 

Товариства рiшення про вiдкликання (звiльнення) особи з посади Генерального директора 

Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора 

Товариства. Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи на посаду 

Генерального директора Товариства здiйснюється за рiшенням Наглядової ради 

Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про обрання особи на 

посаду Генерального директора Товариства є пiдставою для укладення з особою, обраною 



на вказану посаду трудового договору (контракту) iз Товариством. Посадовi 

повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дiйснi з 

моменту її обрання, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради 

Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здiйснює свої 

повноваження на пiдставi цього Статуту та укладеного з нею трудового договору 

(контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора 

Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення 

про вiдкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо iнше не 

встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради Товариства. Наслiдком прийняття 

Наглядовою радою Товариства рiшення про вiдкликання особи з посади Генерального 

директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розiрвання з нею 

трудового договору (контракту) та припинення трудових вiдносин iз Товариством. 

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства 

припиняються достроково у разi: прийняття Наглядовою радою рiшення про вiдкликання 

(в тому числi дострокове вiдкликання) особи з посади Генерального директора 

Товариства; складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду 

Генерального директора Товариства, за умови письмового повiдомлення про це 

Наглядової ради Товариства не менш нiж за 14 днiв; неможливостi виконання особою 

обов'язкiв та здiйснення повноважень Генерального директора Товариства за станом 

здоров'я; в разi набрання законної сили вироку чи рiшення суду, яким особу засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання нею обов'язкiв та здiйснення повноважень 

Генерального директора Товариства; в разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено 

дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального 

директора Товариства. на пiдставах, додатково визначених у трудовому договорi 

(контрактi) Товариства iз особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства. 

Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства: здiйснює керiвництво 

та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним 

законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i 

виключної компетенцiї цих органiв Товариства; розробляє та надає на розгляд й 

затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-економiчнi показники 

ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi 

та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх 

виконання; забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових 

технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, 

рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв 

iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства, реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, 

iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання; на 

вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї 

дiяльностi; за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки 

та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з 

урахуванням обмежень, встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-якi 

внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних 

документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства та/або Наглядової ради Товариства; виконує рiшення Наглядової ради 

Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

вiдповiдно до положень чинного законодавства України та Статуту. Надає пропозицiї 

Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; приймає рiшення про прийняття на роботу в 

Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання 

трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; приймає рiшення про заохочення та 



накладення стягнень на працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на 

затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури 

Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства; призначає та звiльняє 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених 

пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних 

пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; визначає умови оплати працi керiвникiв 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, 

виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату 

управлiння Товариства; приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених 

пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних 

пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; самостiйно приймає рiшення про вчинення 

правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення 

iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих, на вчинення яких 

вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язкове рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх здiйснення; виступає вiд 

iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi 

колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства; пiсля та за умови отримання 

дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження нерухомого майна Товариства 

та об'єктiв незавершеного будiвництва Товариства; органiзовує та здiйснює дiї щодо 

розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було 

прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства; пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує 

та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про 

вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, 

корпорацiях, консорцiумах та iнших об'єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння 

юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; пiсля та за умови 

отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо вiдчуження 

та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав 

iнших юридичних осiб; пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та 

виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, 

несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; визначає та впроваджує облiкову полiтику 

Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає 

рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, 

несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення 

фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, 

збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; приймає рiшення щодо 

органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; в межах своєї компетенцiї видає 

довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти 

iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти 

правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, 

рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства; 

зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства; розробляє 

Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять службову, 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення 

про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та 

представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження 

Наглядовiй радi Товариства; затверджує iнструкцiї та положення про виробничi 

структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства; приймає 

рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми 

особами; приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства; звiтує 

перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними 



рiшеннями Наглядової ради Товариства; вiдповiдає за належне функцiонування системи 

розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства; вирiшує iншi питання 

дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення яких не 

потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. Права, обов?язки та вiдповiдальнiсть Генерального 

директора Товариства. Генеральний директор Товариства має право: - вирiшувати 

питання поточної господарської дiяльностi Товариства; - без доручення здiйснювати будь-

якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений 

Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений 

вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства - представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та 

фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади 

i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести 

переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, 

договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до Статуту та 

внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння 

Товариства про вчинення таких правочинiв; - укладати та розривати правочини (договори, 

угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте 

Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства; - вiдкривати 

розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за 

кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, 

депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства; - розпоряджатися майном 

та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрiшнiми 

положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв 

Товариства; - з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права 

передоручення), пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам 

Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства 

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

розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства; - приймати на роботу, звiльняти з 

роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками 

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

них стягнень; - надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов'язковими для 

виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма 

уповноваженими представниками Товариства; - пiдписувати колективнi договори з 

трудовим колективом Товариства; - здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi 

цим Статутом. Генеральний директор Товариства зобов'язаний: - виконувати рiшення та 

доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi 

в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом; - дотримуватися вимог 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства, 

здiйснювати свої права та виконувати обов?язки у вiдношеннi до Товариства розумно та 

добросовiсно; - не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської 

дiяльностi у власних приватних цiлях; - не розголошувати iнформацiю, яка включає 

службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати 

iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка 

може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства; - своєчасно доводити до 

вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 20 та бiльше 

вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних 

осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у 

майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою. Генеральний 

директор Товариства несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi заподiянi 

Товариству його винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та мiра 



вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. Генеральний директор 

на перiод своєї вiдсутностi (вiдрядження, вiдпустка, хвороба), але не бiльш нiж 30 

календарних днiв, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки 

Генерального директора Товариства за його згодою. Особа, на яку покладено виконання 

обов'язкiв Генерального директора Товариства, має такий самий обсяг прав i обов'язкiв та 

несе таку саму вiдповiдальнiсть, що й Генеральний директор Товариства. Пiсля 

повернення Генерального директора Товариства до виконання своїх обов'язкiв 

повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язкiв Генерального директора 

Товариства, припиняються автоматично. За рiшенням Генерального директора Товариства 

виконання окремих повноважень Генерального директора Товариства може покладатися 

на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi. 

Рiшення Генерального директора Товариства, що потребують попереднього дозволу, 

рiшення, затвердження або погодження Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та/або 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, набирають чинностi пiсля здiйснення такого 

затвердження чи отримання такого погодження. Рiшення, розпорядження та/або накази 

Генерального директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради 

Товариства, Ревiзiйнiй комiсiї (ревiзору) Товариства, аудитору Товариства та/або 

акцiонерам, що володiють бiльш як 10% акцiй Товариства, протягом 5 (п'яти) днiв з 

моменту надання вiдповiдної письмової вимоги на адресу Виконавчого органу 

Товариства. Порядок розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Товариства в засобах масової 

iнформацiї встановлюється Генеральним директором Товариства вiдповiдно до 

iнформацiйної полiтики Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства. 

Винагорода, отримана протягом звiтного перiоду - д/н. Винагорода, отримана в 

натуральнiй формi - д/н. В зв'язку зi звiльненням Генерального директора Товариства - 

Потапенко О.О., з 01.10.2011 призначено виконуючим обов?язки Генерального директора 

ПАТ "Краснодонвугiлля" заступника Генерального директора - технiчного директора 

Товариства Ангеловського О.А. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. Стаж керiвної работи - 18 рокiв. Попереднi посади: заступник генерального 

директора - технiчний директор, технiчний директор - перший заступник генерального 

директора ДП "Луганськвугiлля" м. Луганськ, головний iнженер, заступник технiчного 

директора, директор шахти, заступник начальника дiльницi шахти, гiрничий майстер. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер 

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

особи 

Москаленко Наталiя Василiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КО 474734 Молодогвардiйський МВМ УМВС України в Луганськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1976 

6.1.5. Освіта** 

Вища, спецiалiст. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу ПАТ "Краснодонвугiлля" по облiку необоротних активiв i капiтальних 

iнвестицiй, заступник головного бухгалтера ВАТ "Краснодонвугiлля" з зведенiй звiтностi 

та фiнансової звiтностi заступник головного бухгалтера ДП "Краснодонвугiлля" головний 

економiст бухгалтерiї ДП "Краснодонвугiлля" 

6.1.8. Опис 

Головний бухгалтер, згiдно Посадовiй iнструкцiї, зовов'язан: - здiйснювати органiзацiю 

бухгалтерського облiку господарський-фiнансової дiяльностi пiдприємства i контроль за 

економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням 

власностi пiдприємства; - забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на 

пiдприємствi на основi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiково-обчислювальних 

робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю; - органiзувати 

облiк грошових коштiв, що поступають, товаро-матерiальних цiнностей i основних 

засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних 

з їх рухом, облiк комерцiйної дiяльностi, виконання кошторисiв витрат, виконання робiт, 

результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, 

розрахункових i кредитних операцiй; - контролювати законнiсть, своєчаснiсть i 

правильнiсть їх оформлення, розрахунки по заробiтнiй платi з працiвниками 

пiдприємства, правильне нарахування i перерахування платежiв до державного бюджету; - 

здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських 

документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; - брати участь в проведеннi 

економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi по даним бухгалтерського 

облiку i звiтностi, усунення втрат i невиробничих витрат; - приймати заходи по 

попередженню нестач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних 

цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства; - вести роботу по 

забезпеченню строгого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв 

адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, 

оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв; - забезпечувати своєчасне 

складання бухгалтерської звiтностi на основi даних первинних документiв i надання її в 

установленому порядку у вiдповiднi органи; - ведення податкового облiку з ПДВ i iншим 

платежам до бюджету; - керувати працiвниками бухгалтерiї; - здiйснювати пiдбiр i 

розстановку кадрiв, вносити пропозицiї генеральному директоровi про призначення i 

звiльнень фахiвцiв бухгалтерiї; - отримувати iнформацiю в пiдроздiлах пiдприємства 

необхiдну для виконання своїх службових обов'язкiв; - перевiряти в пiдроздiлах 

дотримання встановленого порядку приймання, оприбутковування, зберiгання i 

витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей; - пiдписувати 

документи, якi є пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i товарно-

матерiальних цiнностей, кредитних i розрахункових зобов'язань. Виплата винагороди, у 

т.ч. у натуральнiй формi - д/н. Змiни у персональному складi не вiдбувались. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної 

роботи - 15 рокiв. Призначено згiдно наказу Генерального директора ВАТ 

"Краснодонвугiлля" вiд 01.07.10р. № 1169/к. Попередня посада: Начальник вiддiлу ВАТ 

"Краснодонвугiлля" по облiку необоротних активiв i капiтальних iнвестицiй. Iншi посади, 

якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: з 11.10.99р. до 27.04.01р. головний 

економiст бухгалтерiї ДП "Краснодонвугiлля"; з 28.04.01 р. до 05.05.03 р. заступник 

головного бухгалтера ДП "Краснодонвугiлля"; з 06.05.03р. до 24.12.09 р. заступник 

головного бухгалтера ВАТ "Краснодонвугiлля" з зведенiй звiтностi та фiнансової 

звiтностi; з 25.12.09р до 30.06.10р. начальник вiддiлу ВАТ "Краснодонвугiлля" по облiку 

необоротних активiв i капiтальних iнвестицiй; з 01.07.10р. - головний бухгалтер ВАТ 

"Краснодонвугiлля". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 



посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

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

особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Авдiївський коксохiмiчний завод" 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

00191075  

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 

6.1.8. Опис 

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, 

визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює 

дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi 

Статуту та Положення Про Наглядову раду Товариства. Головними функцiями Наглядової 

ради Товариства є: - визначення стратегiї розвитку Товариства; - забезпечення 

ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; - 

забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також врегулювання корпоративних 

конфлiктiв; - забезпечення ефективної дiяльностi Виконавчого органу Товариства. 

Головна мета та задачi Наглядової ради Товариства: - добросовiсне та компетентне 

виконання обов?язку з контролювання та регулювання дiяльностi Товариства, що 

забезпечує пiдтримання та рiст вартостi акцiй Товариства, а також захист та можливiсть 

реалiзацiї акцiонерами Товариства своїх прав; - забезпечення встановлення системи 

виявлення та врегулювання потенцiйних конфлiктiв iнтересiв; - забезпечення ведення 

постiйного дiалогу з акцiонерами Товариства; - забезпечення формування та реалiзацiї 

стратегiї розвитку Товариства; - встановлює та пiдтримує необхiднi механiзми контролю 

за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства, в тому числi монiторинг та оцiнку 

дiяльностi Виконавчого органу Товариства; - встановлює систему зрозумiлих та прозорих 

критерiїв та процедур обрання (призначення) та вiдзиву (замiщення) Виконавчого органу 

Товариства та ефективну систему винагороди членiв Виконавчого органу Товариства; - 

надає оцiнку планiв реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалiзацiєю; - 

встановлює прозору систему оцiнки своєї дiяльностi в цiлому та кожного члену 

Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та 

компенсацiї видаткiв, пов?язаних iз виконанням Наглядовою радою своїх функцiй та 

повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акцiонерiв Товариства; - 

забезпечує створення системи управлiння фiнансовими ризиками. Наглядова рада 

Товариства у своїх рiшеннях виходить iз необхiдностi дiяти справедливо по вiдношенню 



до всiх акцiонерiв та не може враховувати iнтереси тiльки будь-якої однiєї групи 

акцiонерiв. Наглядова рада Товариства як орган Товариства має свої печатку, штамп та 

бланк з посиланням на належнiсть Наглядової ради до Товариства. Кiлькiсний та 

персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних 

осiб (в тому числi акцiонерiв Товариства) та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв 

Товариства. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть 

представникiв у Наглядовiй радi Товариства. Порядок дiяльностi представника акцiонера 

у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Членом Наглядової ради не може бути 

особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревiзiйної 

комiсiї (ревiзором) Товариства. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, 

а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання 

(шляхом кумулятивного голосування) повного кiлькiсного складу Наглядової ради 

Товариства, визначеного Статутом та вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. Рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства може бути 

прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства тiльки у вiдношеннi всiх членiв 

Наглядової ради Товари 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Член 

Наглядової 

ради 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Авдiївський 

коксохiмiчний 

завод" 

00191075  08.11.2004 5896763543 99.92970000000 5896763543 0 0 0 

Виконуючий 

обов'язки 

генерального 

директора 

Ангеловський 

Олександр 

Анатолiйович 

ЕК 2578833 04.10.1996 

Краснодонським МВ УМВС 

в Луганськiй областi 

 3400 0.00010000000 3400 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Москаленко 

Наталiя 

Василiвна 

КО 474734 26.02.2003 

Молодогвардiйський МВМ 

УМВС України в 

Луганськiй областi 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Усього 5896763548 99.92970000000 5896763548 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Авдiївський 

коксохiмiчний 

завод" 

00191075 

86065 Україна 

Донецька - Авдiївка 

пр. Iндустрiальний, 

буд.1 

08.11.2004 5896763543 99.92970000000 5896763543 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Усього 5896763543 99.92970000000 5896763543 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
26.04.2011 

Кворум 

зборів** 
99.930000000000 

Опис 

Згiдно рiшення № 14 вiд 24.02.2011 р. Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства 

"Краснодонвугiлля" було прийняте рiшення провести черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства. 

Перелiк питань, що разглядалися на чергових зборах: 1) Про обрання робочих органiв та 

затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2) Звiт виконавчого органу 

про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 3) Звiт та висновки 

Ревiзора стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 4) Затвердження рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства за 2010 рiк. 5) Визначення порядку розподiлу прибутку/покриття збиткiв за 

результатами дiяльностi Товариства у 2010 роцi. 6) Про змiни у складi органiв управлiння Товариства. 

7) Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 8) Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства (у зв'язку зi змiнами типу 

Товариства i приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi 

Товариства"). 9) Про скасування та затвердження внутрiшнiх Положень Товариства. 10) Попереднє 

схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня 

проведення даних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. 

Результати розгляду питань порядку денного: 1.: 1.1.Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства Скороходова Володимира Анатолiйовича. 1.2.Обрати секретарем Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства Христенка Володимира Анатолiйовича. 1.3.Затвердити наступний регламент 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: - час для виступiв з питання порядку денного - до 15 хвилин; 

- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 5 хвилин. Запитання до доповiдача та пропозицiї 

акцiонерiв щодо виступу подаються до секретарiату тiльки в письмовiй формi i лише з питання 

порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi запитання не розглядаються. 1.4. Питання порядку 

денного розглянути в наступному порядку: 1) Про обрання робочих органiв та затвердження 

регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2) Звiт виконавчого органу про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 3) Звiт та висновки Ревiзора 

стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства за 2010 рiк. 5)Визначення порядку розподiлу прибутку/покриття збиткiв за результатами 

дiяльностi Товариства у 2010 роцi. 6) Про змiни у складi органiв управлiння Товариства. 7) Про 

приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 8) Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства (у зв'язку зi змiнами типу 

Товариства i приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi 

Товариства"). 9) Про скасування та затвердження внутрiшнiх Положень Товариства. 10) Попереднє 

схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня 

проведення даних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. 2. 

Затвердити Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2010 рiк. 3. Затвердити Звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2010 рiк та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2010 i Звiту про 

фiнансовi результати за 2010 рiк. 4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010р. i Звiт про фiнансовi 

результати за 2010 рiк. 5. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2010 роцi у сумi 

225 158 000,00 гривень (двiстi двадцять п?ять мiльйонiв сто п?ятдесят вiсiм тисяч гривень 00 

копiйки), покрити за рахунок прибутку Товариства наступних перiодiв. 6: 6.1. Пiдтвердити 

повноваження Наглядової Ради Товариства - Вiдкрите акцiонерне товариство "Авдiївський 

коксохiмiчний завод" (iдентифiкацiйний код 00191075) 6.2. Вiдкликати зi складу Ревiзiйної комiсiї 

Товариства: Хандуся Валерiя Юрiйовича - Голову Ревiзiйної комiсiї; Лямцеву Iрину Володимiровну - 

члена Ревiзiйної комiсiї; Пастухову Марiю Валерiївну - члена Ревiзiйної комiсiї. 7: 7.1. Привести 

дiяльнiсть Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства": 7.1.1. 

Визначити тип товариства - публiчне акцiонерне товариство. 7.1.2. Змiнити найменування Товариства 

та затвердити повне найменування Товариства - Публiчне акцiонерне товариство "Краснодонвугiлля"; 

затвердити скорочене найменування Товариства - ПАТ "Краснодонвугiлля". 7.2. Доручити 

Генеральному директору Товариства здiйснити всi дiї, необхiднi для приведення дiяльностi 

Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" в порядку та у 

строки згiдно з вимогами чинного законодавства. 8: 8.1. У зв`язку iз прийнятим Загальними зборами 

рiшенням щодо приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про 



акцiонернi товариства" внести до Статуту Товариства змiни та доповнення шляхом викладення його у 

новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Товариства (додається). 8.2. Доручити Головi 

Загальних зборiв Скороходову Володимиру Анатолiйовичу пiдписати Статут Товариства у новiй 

редакцiї. 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Потапенко Олександра 

Олексiйовича за власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти всi дiї, пов?язанi з державною 

реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї. 9: 9.1. Скасувати Положення про Наглядову Раду 

Вiдкритого акцiонерного товариства ?Краснодонвугiлля?, затверджене загальними зборами 

акцiонерiв Товариства 25 липня 2008 року. 10: 10.1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться 

Товариством протягом не бiльш як одного (1) року з дня проведення даних загальних зборiв 

акцiонерiв (але починаючи з дати реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПАТ "Краснодонвугiлля") на: 

10.1.1. передачу або отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв), 

придбання або вiдчуження оборотних i необоротних активiв, граничною вартiстю на рiк 50 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк (на кожен правочин); 

10.1.2. надання застав, порук, вiдступлення прав вимоги, договiрного та/або примусового 

(безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиняються в рамках 

залучення зовнiшнього фiнансування, в тому числi третiми особами, надання та/або отримання 

кредитiв, при цьому сума будь-якого iз зазначених у цьому пунктi правочинiв не повинна 

перевищувати 100% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на 

кожен правочин). 10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує 

його обов?язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв (але починаючи з 

дати реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПАТ "Краснодонвугiлля") здiйснювати всi необхiднi дiї щодо 

вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктах 10.1.1 та 10.1.2, за умови одержання 

попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно 

Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог "Процедури затвердження значних 

правочинiв", затвердженої Рiшенням № 13 Наглядової ради Товариства вiд 30.09.2010 р. 

 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23785133 

Місцезнаходження 83050 Україна Донецька - м. Донецьк Унiверситетська, буд. 52 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 507121 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.12.2009 

Міжміський код та телефон +380623371041 

Факс +380623371041 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку ? депозитарна дiяльнiсть 

зберiгача цiнних паперiв 

Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ?ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ? 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна М.Київ - Київ вул.Тропiнiна, буд. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон +380445854240 

Факс +380445854240 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку ? депозитарна дiяльнiсть 

депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiвю. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ-

ЦЕНТР ЛТД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24854540 

Місцезнаходження 91055 Україна Луганська - м. Луганськ 1-й Мiкрорайон, буд. 4/1а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

№ 1875 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 



Міжміський код та телефон +80642526105 

Факс +80642526105 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис В аудитi приймала участь Смирнова Галина Павлiвна сертифiкат 

аудитора серiї А№003723, виданий Аудиторською Палатою України 

26.03.99 р., дiйсний до 26.03.2013р 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.07.2010 531/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000080139 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна 

Іменні 
0.250 5900912000 1475228000.000 100.000000000000 

Опис 

Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстингу/делiстингу ЦП емiтента у звiтному роцi не 

було. Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, товариство не випускало. Додаткову емiсiю iснуючих ЦП емiтент у звiтному роцi не 

реєстрував. Емiтент не здiйснює торгiвлю цiнними паперами нi на внутрiшнiх, нi на зовнiшнiх ринках. 

  

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

11.2.1. Процентні облігації 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у 

випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачених 

процентів 

за звітний 

період 

(грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13.12.2005 
445/2/05 

серiя А 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.02.2015 0.00 01.02.2015 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 



  

13.12.2005 
446/2/05 

серiя В 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.03.2015 0.00 01.03.2015 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
447/2/05 

серiя С 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.04.2015 0.00 01.04.2015 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
448/2/05 

серiя D 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.05.2015 0.00 01.05.2015 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
449/2/05 

серiя Е 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.06.2015 0.00 01.06.2015 



Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
450/2/05 

серiя F 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.07.2015 0.00 01.07.2015 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
451/2/05 

серiя G 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.08.2015 0.00 01.08.2015 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
452/2/05 

серiя Н 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.09.2015 0.00 01.09.2015 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 453/2/05 Державна 3000000.000 2 Бездокументарна 6000000.000 0.001000000000 01.10.2015 0.00 01.10.2015 



серiя I комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

Іменні 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
454/2/05 

серiя J 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.11.2015 0.00 01.11.2015 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
455/2/05 

серiя К 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.12.2015 0.00 01.12.2015 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
456/2/05 

серiя L 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.01.2016 0.00 01.01.2016 

Опис 
Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 



компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
457/2/05 

серiя М 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.02.2016 0.00 01.02.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
458/2/05 

серiя N 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.03.2016 0.00 01.03.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
459/2/05 

серiя О 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.04.2016 0.00 01.04.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
460/2/05 

серiя Р 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.05.2016 0.00 01.05.2016 



та фондового 

ринку 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
461/2/05 

серiя Q 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.06.2016 0.00 01.06.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
462/2/05 

серiя R 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.07.2016 0.00 01.07.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
463/2/05 

серiя S 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.08.2016 0.00 01.08.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 



  

13.12.2005 
464/2/05 

серiя Т 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.09.2016 0.00 01.09.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
465/2/05 

серiя U 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.10.2016 0.00 01.10.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
466/2/05 

серiя V 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.11.2016 0.00 01.11.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
467/2/05 

серiя W 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.12.2016 0.00 01.12.2016 



Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
468/2/05 

серiя Х 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.01.2017 0.00 01.01.2017 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

13.12.2005 
469/2/05 

серiя Y 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

3000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
6000000.000 0.001000000000 01.02.2017 0.00 01.02.2017 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №К21/12/05/2-ОБЛ вiд 21.12.2005р. продаж облiгацiй здiйснено ТОВ "Фiнансова 

компанiя "Донбас" на суму, що дорiвнює 150000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 

00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

07.11.2006 
696/2/06 

серiя АА 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
20000000.000 0.001000000000 01.02.2016 0.00 01.02.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шазхтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання), Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Е0012-КМ вiд 20 грудня 2006 року продаж облiгацiй здiйснено 

"Iнвестицiйною компанiєю "Керамет Iнвест" на суму, що дорiвнює 200000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний 

завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

07.11.2006 697/2/06 Державна 10000000.000 2 Бездокументарна 20000000.000 0.001000000000 01.03.2016 0.00 01.03.2016 



серiя ВВ комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

Іменні 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шазхтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання), Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Е0012-КМ вiд 20 грудня 2006 року продаж облiгацiй здiйснено 

"Iнвестицiйною компанiєю "Керамет Iнвест" на суму, що дорiвнює 200000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний 

завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

07.11.2006 
698/2/06 

серiя СС 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
20000000.000 0.001000000000 01.04.2016 0.00 01.04.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шазхтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання), Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Е0012-КМ вiд 20 грудня 2006 року продаж облiгацiй здiйснено 

"Iнвестицiйною компанiєю "Керамет Iнвест" на суму, що дорiвнює 200000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний 

завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

07.11.2006 
699/2/06 

серiя DD 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
20000000.000 0.001000000000 01.05.2016 0.00 01.05.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шазхтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання), Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Е0012-КМ вiд 20 грудня 2006 року продаж облiгацiй здiйснено 

"Iнвестицiйною компанiєю "Керамет Iнвест" на суму, що дорiвнює 200000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний 

завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

07.11.2006 
700/2/06 

серiя ЕЕ 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
20000000.000 0.001000000000 01.06.2016 0.00 01.06.2016 

Опис 
Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шазхтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання), Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Е0012-КМ вiд 20 грудня 2006 року продаж облiгацiй здiйснено 



"Iнвестицiйною компанiєю "Керамет Iнвест" на суму, що дорiвнює 200000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний 

завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

07.11.2006 
701/2/06 

серiя FF 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
20000000.000 0.001000000000 01.07.2016 0.00 01.07.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шазхтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання), Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Е0012-КМ вiд 20 грудня 2006 року продаж облiгацiй здiйснено 

"Iнвестицiйною компанiєю "Керамет Iнвест" на суму, що дорiвнює 200000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний 

завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

07.11.2006 
702/2/06 

серiя GG 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
20000000.000 0.001000000000 01.08.2016 0.00 01.08.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шазхтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання), Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Е0012-КМ вiд 20 грудня 2006 року продаж облiгацiй здiйснено 

"Iнвестицiйною компанiєю "Керамет Iнвест" на суму, що дорiвнює 200000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний 

завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

07.11.2006 
703/2/06 

серiя НН 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
20000000.000 0.001000000000 01.09.2016 0.00 01.09.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шазхтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання), Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Е0012-КМ вiд 20 грудня 2006 року продаж облiгацiй здiйснено 

"Iнвестицiйною компанiєю "Керамет Iнвест" на суму, що дорiвнює 200000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний 

завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

07.11.2006 
704/2/069 

серiя II 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

10000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
20000000.000 0.001000000000 01.10.2016 0.00 01.10.2016 



та фондового 

ринку 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шазхтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання), Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Е0012-КМ вiд 20 грудня 2006 року продаж облiгацiй здiйснено 

"Iнвестицiйною компанiєю "Керамет Iнвест" на суму, що дорiвнює 200000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний 

завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

07.11.2006 
705/2/06 

серiя JJ 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 2 
Бездокументарна 

Іменні 
20000000.000 0.001000000000 01.11.2016 0.00 01.11.2016 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шазхтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання), Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Е0012-КМ вiд 20 грудня 2006 року продаж облiгацiй здiйснено 

"Iнвестицiйною компанiєю "Керамет Iнвест" на суму, що дорiвнює 200000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний 

завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не було. 

  

17.09.2007 
602/2/07 

серiя NN 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 5 
Бездокументарна 

Іменні 
50000000.000 0.001000000000 01.12.2017 0.00 01.12.2017 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Б00379-КI вiд 09 жовтня 2007 року продаж облiгацiй здiйснено ЗАТ 

Iнвестицiйною компанiєю "Керамент Iнвест" (на теперiшнiй час ЗАТ Альтана Капiтал) на суму, що дорiвнює 200 000000,00 грн. Власником 

облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового 

погашення не було. 

  

17.09.2007 
601/2/07/ 

серiя ММ 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 5 
Бездокументарна 

Іменні 
50000000.000 0.001000000000 01.11.2017 0.00 01.11.2017 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Б00379-КI вiд 09 жовтня 2007 року продаж облiгацiй здiйснено ЗАТ 

Iнвестицiйною компанiєю "Керамент Iнвест" (на теперiшнiй час ЗАТ Альтана Капiтал) на суму, що дорiвнює 200 000000,00 грн. Власником 



облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового 

погашення не було. 

  

17.09.2007 
600/2/07 

серiя LL 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 5 
Бездокументарна 

Іменні 
50000000.000 0.001000000000 02.10.2017 0.00 02.10.2017 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Б00379-КI вiд 09 жовтня 2007 року продаж облiгацiй здiйснено ЗАТ 

Iнвестицiйною компанiєю "Керамент Iнвест" (на теперiшнiй час ЗАТ Альтана Капiтал) на суму, що дорiвнює 200 000000,00 грн. Власником 

облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового 

погашення не було. 

  

17.09.2007 
599/2/07 

серiя КК 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 5 
Бездокументарна 

Іменні 
50000000.000 0.001000000000 01.09.2017 0.00 01.09.2017 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Б00379-КI вiд 09 жовтня 2007 року продаж облiгацiй здiйснено ЗАТ 

Iнвестицiйною компанiєю "Керамент Iнвест" (на теперiшнiй час ЗАТ Альтана Капiтал) на суму, що дорiвнює 200 000000,00 грн. Власником 

облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового 

погашення не було. 

  

19.08.2008 
679/2/08 

серiя ОО 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10000000.000 20 
Бездокументарна 

Іменні 
200000000.000 0.001000000000 02.01.2018 0.00 02.01.2018 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору №Б1896-UC вiд 15 жовтня 2008 року продаж облiгацiй здiйснено ЗАТ "Юпрас 

Капiтал (на теперiшнiй час "Альтана Капiтал") на суму, що дорiвнює 200 000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний 

завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення н 

  

19.08.2008 680/2/08 Державна 10000000.000 25 Бездокументарна 250000000.000 0.001000000000 02.01.2019 0.00 02.01.2019 



серiя РР комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

Іменні 

Опис 

Мета емiсiї:фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне будiвництво, обладнання нових лав, придбання 

стацiонарного обладнання). Cпосiб розмiщення: згiдно договору доручення №Б2908-АС вiд 12 жовтня 2009 року продаж облiгацiй здiйснено ЗАТ 

Iнвестицiйною компанiєю "Альтана Капiталт" на суму, що дорiвнює 250 000000,00 грн. Власником облiгацiй є ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний 

завод" (код ЄДРПОУ 00191075). Лiстингу/делiстингу на фондових бiржах не було. Дострокового погашення не 

  

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 0 

у тому числі:  

- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

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

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 0 

у тому числі:  

- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

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

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0 

у тому числі:  

- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

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

Інше 0 



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Краснодонвугiлля" засновано вiдповiдно до наказу Мiнiстерства 

палива та енергтики України вiд 08 червня 2004 року № 289, шляхом перетворення Державного 

пiдприємства "Краснодонвугiлля" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу 

Президента України "Про приватизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року № 210/93. Код за 

ЄДРПОУ 32363486, юридична адреса: 94404, Україна, Луганська область, м. Краснодон, вул. 

Комсомольська, 5. Нова редакцiя Статуту зареєстрована Державним реєстратором Краснодонської 

мiської ради вiд 06.05.2011 року № 13871050126000073. Випуск акцiй у кiлькостi 4700912000 штук 

вартiстю 1175228000 грн. зареєстрован 1 липня 2004 року за № 357/1/04. Випуск додаткової емiсiї 

акцiй у кiлькостi 1200000000 штук вартiстю 300000000 грн. зареєстрован 7 листопада 2006 року № 

519/1/06. Статутний капiтал Товариства становить: 1 475228000,00 (один мiльярд чотириста 

сiмдесят п'ять мiльйонiв двiстi двадцять вiсiм тисяч) гривень, що подiлений 5900912000 простих 

iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна. Статутний капiтал сплачений в повному 

обсязi. Протоколом № 8 вiд 11.06.2010 року було вирiшено перевести акцiї у загальнiй кiлькостi 5 

900 912 000 (п'ять мiльярдiв дев'ятсот мiльйонiв дев'ятсот дванадцять тисяч) простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень (двадцять п'ять копiйок) кожна, загальною номiнальною 

вартiстю 1 475 228 000,00 гривень (один мiльярд чотириста сiмдесят п'ять мiльйонiв двiстi 

двадцять вiсiм тисяч гривень 00 копiйок) документарної форми iснування у бездокументарну 

форму iснування. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011 року було приведено 

дiяльнiсть Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства", а 

саме: визначено тип товариства - публiчне акцiонерне товариство, змiнено найменування 

Товариства та затверджено повне найменування Товариства - Публiчне акцiонерне товариство 

"Краснодонвугiлля"; затверджено скорочене найменування Товариства - ПАТ "Краснодонвугiлля" 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 

та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 

звітним періодом 

Структура ПАТ "Краснодонвугiлля" станом на 01.01.2012 рiк. Апарат управлiння, у його складi: 

"Учбово - курсовий комбiнат", дитячий футбольний клуб "Молода Гвардiя". Структурнi 

пiдроздiли: 1. "Шахтоуправлiння "Молодогвардiйське"- код ЄДРПОУ 26262619, 

мiсцезнаходження: 94415, Луганська область, м. Молодогвардiйськ 2. Шахта "Дуванна"- код 

ЄДРПОУ 26175613, мiсцезнаходження: 94420, Луганська область, м. Суходiльськ 3. "Шахта iм. 

М.П. Баракова"- код ЄДРПОУ 26262648, мiсцезнаходження: 94420, Луганська область, м. 

Суходiльськ 4. "Шахтоуправлiння "Суходiльске-Схiдне"- код ЄДРПОУ 33425532, 

мiсцезнаходження: 94420, Луганська область, м. Суходiльськ 5. "Шахтоуправлiння "Самсонiвське-

Захiдне"- код ЄДРПОУ 26262625, мiсцезнаходження: 94472, Луганська область, Краснодонський 

район, с. Самсонiвка 6. Групова збагачувальна фабрика "Самсонiвська"-код ЄДРПОУ 26175607, 

мiсцезнаходження: 94415, Луганська область, м. Молодогвардiйськ 7. Центральна збагачувальна 

фабрика "Дуванська" - код ЄДРПОУ 26262654, мiсцезнаходження: 94420, Луганська область, м. 

Суходiльськ 8. "Управлiння з монтажу, демонтажу та ремонту гiрничошахтного обладнання"-код 

ЄДРПОУ 26262660, мiсцезнаходження: 94407, Луганська область, м. Краснодон, проспект 60-

рiччя СРСР 9. "Краснодонвантажтранс"-код ЄДРПОУ 26262708, мiсцезнаходження: 94404, 

Луганська область, м. Краснодон, вул. Першоконна, буд. 1А 10. "Краснодонвуглепостачання"-код 

ЄДРПОУ 26262690, мiсцезнаходження: 94400, Луганська область, м. Краснодон, вул. 10 квартал,1-

а лiнiя, буд. 1 11. "Медична служба" - код ЄДРПОУ 34165413, мiсцезнаходження: 94407, 

Луганська область, м. Краснодон, проспект 60-рiччя СРСР, буд. 8 12. Вiдокремлений пiдроздiл 

"Санаторiй - профiлакторiй "Схiдний" - код ЄДРПОУ 21824751, мiсцезнаходження: 94466, 

Луганська область, Краснодонський район, с. Великий-Суходiл. 13. Вiдокремлений пiдроздiл 

"Санаторiй - профiлакторiй "Молодогвардiйський" - код ЄДРПОУ 21845196, мiсцезнаходження: 



94415, Луганська область, м. Молодогвардiйськ. 14. СП "Лiкувально - дiагностичний центр 

"Ультрамед"-код ЄДРПОУ 26410669, мiсцезнаходження: 94407, Луганська область, м. Краснодон, 

проспект 60-рiччя СРСР, буд. 8. У вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом в органiзацiйнiй 

структурi Товариства вiдбулися наступнi змiни: наказом генерального директора Товариства вiд 

21.01.2011 року № 24 були лiквiдованi СП "Енергоуправлiння" (код ЄДРПОУ 26262677), СП "ТП -

Вугiлля" (код ЄДРПОУ 26262683), СП "Управлiння торгiвл" (код ЄДРПОУ 34165434). 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не надходили. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика ПАТ "Краснодонвугiлля" визначена внутрiшнiм "Положенням про облiкову 

полiтику", затвердженим наказом № 454 вiд 31.12.2009р. Облiкову полiтику ПАТ 

"Краснодонвугiлля" засновано на принципах: - обачностi; - повного освiтлення; - автономностi; - 

послiдовностi; - неприпинностi; - нарахування i вiдповiдностi доходiв i витрат; - превалювання 

сутностi над формою; - iсторичної (фактичної) собiвартостi; - єдиного грошового вимiрювача; - 

перiодичностi. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку i забезпечення фiксування 

фактiв здiйснення всiх господарських операцiй в первинних документах, збереження оброблених 

документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановлених терменiв, але не менше нiж трьох рокiв, 

покладено на керiвникiв структурних пiдроздiлiв. Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється 

бухгалтерiєю фiнансової дирекцiї на чолi з головним бухгалтером. Методичне керiвництво i 

контроль за виконанням вимог наказу "Про облiкову полiтику": стуктурними пiдроздiлами 

покладено на головного бухгалтера Товариства. Основою для бухгалтерського облiку 

господарськиих операцiй є первиннi документи, що фiксують факт здiйснення операцiй.Первиннi 

документи складаються пiд час здiйснення господарської операцiї, у разi неможливостi - 

безпосередньо пiсля її закiнчення. Iнформацiя, що мiститься у первинних документах, 

систематизується в вiдомостях аналiтичного облiку i фiксується на рахунках бухгалтерського 

облiку в регiстрах синтетичного облiку з використанням журнально-ордерної системи у 

вiдповiдностi з "Методичними рекомендацiями по застосуванню регiстрiв бухгалтерського 

облiку", затверджених 29.12.2002 року №356. Вiдображення господарських операцiй в регiстрах 

синтетичного облiку здiйснюється з використанням єдиного Плану рахункiв, згiдно Положення 

про облiкову полiтику, та з застосуванням програми 1С Пiдприємство. Для забезпечення 

достовiрностi данних бухгалтерського облiку i фiнансовоi звiтностi створено постiйну дiючу 

iнвентаризацiйну комiсiю для здiйснення робiт по перевiрцi i документальному пiдтвердженню 

наявностi, стану i оцiнки активiв та зобов'язань. Для гарантування вiдкритостi, прозоростi та 

порiвняння фiнансової звiтностi пiдприємством забезпечена методологiя поширення iнформацiї по 

єкономiчним запитанням згiдно Нацiональним та Мiжнародним стандартам, якi не суперечать 

Нацiональним. Метою фiнансової звiтностi є надавання такої iнформацii про фiнансовий стан, 

результати дiяльностi та грошовi потоки пiдприємства, яка була б корисна користувачам при 

прийманнi єкономiчних рiшень. Для управляючою компанiї надається звiтнiсть з застосуванням 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, яку складає вiддiл МСФЗ. Основнi засоби i 

нематерiальнi активи. Активи визнаються основними засобами та iншими необоротними 

активами, строк корисного використання яких бiльш як 1 рiк , котрий визначається комiсiєю 

створеною з цiєю метою. Матерiальнi активи строком корисного використання бiльш як 1 рiк, 

вартiстю менше 1000 гривень визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами. З 

метою бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються по групам згiдно з принципами, якi 

вiдображенi в облiковiй полiтикi. Одиницею облiку основних засобiв є об' єкт. На кожний об' єкт 

заводиться iнвентарна картка облiку основних засобiв. Придбанi основнi засоби зараховуються на 

баланс по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть формується згiдно з пунктом 8 П(С)БО 7. 

Переоцiнка основних засобiв до їх справедливої вартостi здiйснюється згiдно з чинним 

законодавством на пiдставi розпорядних документiв Товариства. Нарахування амортизацiї 



основних засобiв здiйснюється : - для основних засобiв, пов' язаних безпосередньо з видобутком 

вугiлля (гiрничо-капiтальнi виробки, спецiалiзованi будiвлi i передавальнi пристрої) - 

прямолiнiйним методом; - для основних засобiв, пов' язаних з обслуговуванням видобутку вугiлля 

протягом строку корисного використання (експлуатацiї) - прямолiнiйним методом; - амортизацiя 

по малоцiнним необоротним матерiальним активам нараховується в першому мiсяцi використання 

у розмiрi 100%. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдносно кожного об' 

єкту. Строк використання нематерiальних активiв визначає комiсiя, виходячи з строку корисного 

використання, очiкуваного морального зносу чи iншiх обмежень по строку iх використання. 

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. Запаси. Придбанi чи 

виготовленi запаси зараховується на баланс по первiснiй вартостi, що формується згiдно з П(С)БО 

9. Вибуття та рух запасiв здiйснюється за методом iдентифiкованої вартостi, по готовiй продукцiї 

за методом середньзваженої вартостi. По малоцiнним швидкозношувальним предметам, що 

переданi в експлуатацiю ведеться оперативний облiк по мiсцях експлуатацiї. Згiдно пункта 24 

П(С)БО №9 оцiнку запасiв, на дату балансу, здiйснюється по чистiй вартостi реалiзацiї з 

урахуванням резерву знiцiнення. Дебiторська заборгованiсть i зобов' язання. Поточна дебiторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнається активом з визнанням доходу вiд їх реалiзацiї 

i оцiнюється по первiснiй вартостi. Резерв сумнiвних боргiв визначається прямим методом 

виходячи з платопроможностi окремих дебiторiв i нараховується на всю поточну заборгованiсть - 

за товари, роботи, послуги, за аванси перерахованi, на iншу поточну заборгованiсть. Доходи та 

витрати. Основним видом дiяльностi Товариства є видобуток та збагачення кам?яного вугiлля. 

Дохiд вiд реалiзацiї вугiльної продукцiї та збагачення кам?яного вугiлля вiдображається у рядку 10 

"Звiту про фiнансовi результати", а доходи вiд iншої дiяльностi - у складi iнших операцiйних 

доходiв - рядок 60 "Звiту про фiнансовi результати". Витрати облiковуються в перiодi i за мiсцем 

виникнення вiдповiдних доходiв. Для узагальнення iнформацiї про застосовується поєлементний 

облiк на окремих рахунках. На прикiнцi кожного мiсяця рахунки доходiв i витрат закриваються 

шляхом списання сальдо на фiнансовi результати. Суттєвих змiн в облiковiй полiтицi протягом 

2011 року не було. 

Текст аудиторського висновку 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi станом на 

31.12.2011р. Публiчного акцiонерного товариства "Краснодонвугiлля" Ми провели аудит 

фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства Краснодонвугiлля" (iдентифiкацiйний 

код за ЄДРПОУ - 32363486; мiсцезнаходження - 94400, Луганська обл., м.Краснодон, 

вул.Комсомольська, б. 5; зареєстровано Виконавчим комiтетом Краснодонської мiської ради 

Луганської областi 14.06.2004р за № 13871070127000073 , що додається, яка включає: - баланс 

станом на 31 грудня 2011 року, " - звiт про фiнансовi результати, - звiт про рух грошових коштiв, - 

звiт про власний капiтал, - примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену 

дату, - стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. При складаннi 

висновку ми керувались вимогами МСА №700 та №705, а також враховували "Вимоги до 

аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 

облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням НКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 року. 

Облiкова полiтика ПАТ "Краснодонвугiлля" визначена внутрiшнiм "Положенням про облiкову 

полiтику", затвердженим наказом по пiдприємству №454 вiд 31.12.2009р., суттєвих змiн в 

облiковiй полiтицi не було. Для гарантування вiдкритостi, прозоростi та порiвняння фiнансової 

звiтностi пiдприємством забезпечена методологiя поширення iнформацiї по єкономiчним 

запитанням згiдно Нацiональним та Мiжнародним стандартам, якi не суперечать Нацiональним. 

Метою фiнансової звiтностi є надавання такої iнформацii про фiнансовий стан, результати 

дiяльностi та грошовi потоки пiдприємства, яка була б корисна користувачам при прийманнi 

єкономiчних рiшень. Для управляючою компанiї надається звiтнiсть з застосуванням 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, яку складає вiддiл МСФЗ. Вiдповiдальнiсть 

управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (Стандартiв) 

бухгалтерського облiку України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал 



визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю 

аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми 

провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас 

дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає 

виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 

суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку 

цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та 

достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки 

аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку 

вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених 

управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що 

отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Незавершенi капiтальнi iнвестицiї ПАТ 

"Краснодонвугiлля" вiдображенi у балансi станом на 31 грудня 2011 року у сумi 201747 тис грн, 

яка включає суму авансовiх платежiв за необоротнi активи ? 19357 тис.грн., що є вiдхиленням вiд 

Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку України. У зв'язку з тим, що ми були призначенi 

аудиторами товариства 31.01.2012 року, ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю 

необоротних активiв та запасiв. Нами проведенi альтернативнi процедури щодо пiдтвердження 

тверджень звiтностi, але iснує ймовiрнiсть вiдхилення показникiв фiнансової звiтностi, якi. на 

нашу думку не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть. Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у роздiлi "Пiдстава для висловлення 

умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах вiдображає достовiрно та 

справедливо подає iнформацiю про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства 

"Краснодонвугiлля" станом на 31 грудня 2011 року та його фiнансовi результати i рух грошових 

коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Положень (Стандартiв) 

бухгалтерського облiку України. Пояснювальний параграф Ми звертаємо увагу на звiт про 

фiнансовi результати, у якому зазначається, що ПАТ "Краснодонвугiлля" понесло чистий збиток 

сумою 144288 тис. грн. протягом року, що закiнчується 31 грудня 2011 року, внаслiдок витрат, 

пов'язанних з дисконтуванням довгострокової заборгованностi. 30.05.2006 року було вiдкрито 

провадження по справi про банкрутство товариства.Станом на кiнець 2011року справа 

призупинена i знаходиться в процедурi распорядження майном боржника. В ходi проведення 

аналiзу фiнансового стану ПАТ "Краснодовугiлля" нами отримана i вивчена додаткова iнформацiя 

та докази, якi, на нашу думку, дають розумнi пiдстави вважати припущення про безперервнiсть 

дiяльностi товариства у близькому майбутньому доречним. Фiнансовий стан задовiльний.Ознаки 

неплатоспроможностi вiдсутнi. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

Аудитор згiдно Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджено рiшенням ДКЦПФР вiд 

29.09.2011р. № 1360 та зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 

1358/20096, висловлює думку щодо: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд 

статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються; Станом на 

31.12.2011 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 181593,0 тис. грн., Вiдсутнi суттєвi 

невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю ПАТ "Краснодонвугiлля", що пiдлягала аудиту, та 

iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю; За результатами 

аудиту за 2011 рiк виявлено виконання значних правочинiв ринкова вартiсть майна або послуг, що 

є його предметом, перевищує 10-25% вартостi активiв товариства за данними останьої рiчної 

фiнансової звiтностi вiдповiдно ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вчинення 

правочинiв, вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартостi активiв, 

вiдбувалось за рiшенням наглядової ради: придбання обладнання вiд ТОВ "Метiнвест Холдiнг" на 



суму 704342 тис. грн. - 10,3%; придбання металу вiд ПАО "МК Азовсталь" на суму 1607492тис 

грн.- 23,6%.; продаж металу по договору комiсiї ПАО "МК Азовсталь" на суму 1341473тис. грн. - 

19,7%. Вчинення правочинiв, вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% 

вартостi активiв, вiдбувалось за рiшенням загальних зборiв з бiльш як 50вiдсотками голосiв 

акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi: реалiзацiя вугiлля ТОВ "Метiнвест Холдiнг" на суму 3553332 

тис.грн. - 52,2%. ПАТ "Краснодонвугiлля" дотримується Закону України "Про акцiонерн 

товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI щодо стану корпоративного управлiння, а саме: товариство 

зробило приведення дiяльностi акцiонерного товариства у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону 

(змiни до статуту та внутрiшнiх положень, змiна найменування акцiонерного товариства з 

вiдкритого на публiчне). Наглядовою радою не приймалось рiшення щодо запровадження в 

товариствi посади внутрiшнього аудитора (служби внутрiшнього аудиту); Аудитором не виявленi 

ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. ТОВ "Аудит- Центр 

ЛТД" (код 24854540) Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї АОО №061835 видане 

Голосiївською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 4.11.1997р. про що зроблено 

запис в реєстрi №10681050006016968. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та 

аудиторiв, №1875 видане згiдно рiшенням АПУ вiд 26.01.2001р. №98, продовжено 23.12.2010р. 

рiшенням №224/3. Мiсцезнаходження - 91022 м.Луганськ, 1-й Мiкрорайон, 3/179, Телефон - (642) 

52-61-05, Електронна адреса - auditc@luga.net.ua Дата та номер договору - 31.01.2012 р., № 01-165-

У-01-12КУО. Перiод, яким охоплено проведення аудиту - 01.01.2011 р. - 31.12.2011 р. Дата 

початку аудиту - 31.01.2012 р. Дата закiнчення аудиту - 03.04.2012 р. Дата видачi аудиторського 

висновку - 04.04.2012р. Директор-аудитор Сертифiкат аудитора №001974 виданий АП України 

27.05.1994 р., дiйсний до 27.05.2013 р. Пасечник О.П. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики 

в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 

розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які 

використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація 

про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 

інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 

сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

Основнi види дiяльностi: -видобуток i реалiзацiя вугiльної продукцiї; -забезпечення вугiльною 

продукцiєю споживачiв за договорами купiвлi-продажу; -переробка вугiльної сировини; -

перспективний розвиток товариства, капiтальне будiвництво, нове будiвництво, реконструкцiя, 

технiчне переозброєння; -матерiально-технiчне забезпечення виробництва продукцiї, надання 

послуг через систему прямих угод; -забезпечення послугами радiо i телефонного зв'язку; -

експлуатацiя родовищ корисних копалин; -надання транспортно-експедицiйних послуг; -надання 

послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним i автотранспортом; -проектно-

конструкторськi роботи; -здiйснення монтажу, демонтажу та ремонту гiрничо-шахтного 

обладнання; -наладка, iспити пiдйомних машин, вентиляторiв головного провiтрювання i 

компрессорiв; -медична практика. Iнтенсивнiсть видобутку вугiлля, його збагачення та надання 

послуг не залежить вiд сезоних змiн. У перспективi Товариство розглядає можливiсть участi у 

торгiвлi квотами на викид в атмосферу парнiкових газiв у рамках Кiотського протоколу. 

Прогнозує виконання зобов'язань з обмеження i скорочення викидiв у атмосферу шляхом 

використання новiтнiх технологiй в Дегазацiї та використання шахтного газу метану. Основним 

видом дiяльностi ПАТ "Краснодонвугiлля" є видобуток i збагачення вугiлля, що коксується. 

Компанiя також проводить iнженернi i маркшейдерськi роботи з розвiдки, будiвництва та 

експлуатацiї родовищ корисних копалин, iншi види робiт. Краснодонвугiлля вiдпрацьовує 

промисловi запаси родовищ вугiлля Краснодонського геолого-промислового району Луганської 

областi з кутами залягання пластiв вугiлля вiд 0 до 60 градусiв на глибинi 400-1200 метрiв. 



Середня глибина вiдпрацювання запасiв становить 711 метрiв, середня потужнiсть вугiльних 

пластiв - 1,72 м. Ринок збуту вугiльної продукцiї, головним чином, знаходиться у межах 

України.Товариство має гарантований ринок збуту. Основними споживачами продукцiї, що 

виробляє емiтент є коксохiмiчнi заводи України. Покупцi вугiльної продукцiї у 2011 роцi: - ТОВ 

"Метiнвестхолдiнг" - 100%. Основним постачальником матерiальних ресурсiв, що 

використовуються при видобутку вугiлля є ТОВ "Метiнвестхолдiнг". Цiни на матерiальнi цiнностi 

визначено в договорах купiвлi-продажу. Дiнамика цiн на товарно-матерiальнi цiнностi для ПАТ 

"Краснодонвугiлля" коливається у залежностi вiд ринкових цiн. У сьогоденних умовах видобутку 

та виробництва вугiльної продукцiї собiвартiсть є одним з основних показникiв для обгрунтування 

продажних цiн i забезпечення конкурентноспроможньої позицiї на вугiльному ринку. 

Пiдприємство має шанси зберегти та розширити свою частку на ринку вугiлля, але не є 

одноосiбним лiдером серед вугледобувних пiдприємств. Основними конкурентами є: ПАТ "Шахта 

"Красноармiйська-Захiдна №1", ОП "Шахта iм.Засядька". Виробництво основних видiв продукцiї 

Товариства не залежить вiд сезонних змiн i є безперевним на протязi усього року. Основнi ризики 

в дiяльностi емiтента. Товариство є пiдприємством, що здiйснює видобуток та збагачення 

кам'яного вугiлля.Зазначенi види дiяльностi являються енергоємними, а також пов'язанi з 

транспортуванням власної продукцiї залiзничним транспортом. Погiршення ситуацiї в галузi може 

бути пов'язане з ризиками, як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках, слiдством яких може 

бути пiдвищення цiн на енергоносiї, зростання залiзничних тарифiв, встановлення обмежень для 

металургiйних пiдприємств по експорту продукцiї, коливання цiн на ринку вугiльноїї продукцiї.На 

внутрiшньому ринку основний ризик - зниження рiвня затребуваностi виробленої емiтентом 

продукцiї через зрiст цiн на електроенергiю та енергоносiї, зростання залiзничних тарифiв i цiн на 

паливно-мастильнi матерiали, якi спричиняють збiльшення собiвартостi продукцiї, слiдством 

якого є зниження її конкурентоспроможностi та зменшення прибутку емiтента. Крiм того, 

пiдприємства гiрничої промисловостi пiдданi ризику перевиробництва Фактором ризику 

являється, також, значний знос основних фондiв, потреба в модернiзацiї виробництва. Гiрничi 

пiдприємства вiдносяться до сфери з тривалим iнвестицiйним циклом, що потребує залучення 

значних iнвестицiйних ресурсiв. Враховуючи значний знос основних виробничих фондiв, нестача 

коштiв може стати причиною зниження обсягiв виробництва. Крiм того, iснує потреба в значних 

ресурсах для пiдтримання гiрничо-геологiчних умов розробки родовищ. В теперiшнiй час багато 

гiрничодобувних пiдприємств потребує значних вкладень в розвиток. Основними заходами, що 

дозволяють мiнiмiзувати негативний вплив галузевих ризикiв, являються наступнi: - Розширення 

ринкiв збуту за рахунок завоювання нових ринкiв та посилення позицiй на 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. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 

інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

Протягом останнiх 5-ти рокiв емiтентом здiйснювались капiтальнi iнвестицiї в капiтальне 

будiвництво, придбання основних засобiв, малоцiнних необоротних активiв та нематерiальних 

активiв: 2007 рiк 349 680 тис.грн 2008 рiк 345 127 тис.грн. 2009 рiк 341 676 тис.грн 2010 рiк 464 

692 тис.грн 2011 рiк 464 151 тис.грн. Специфiка вуглевидобувної галузi полягає в необхiдностi 

постiйного вкладення значних коштiв для забезпечення планових обсягiв видобутку вугiлля з 

одночасним безумовним дотриманням вимог промислової безпеки гiрських робiт. 

Краснодонвугiлля iнвестує кошти в прохiдницьку, добичну технiку, пiдземний транспорт, 

модернiзацiю, реконструкцiю, будiвництво стацiонарних установок, модернiзацiю i будiвництво 

нових стовбурiв, дегазацiї вугiльних пластiв, на охорону працi i промислову безпеку, 

використання нових технологiй, IТ-технологiї. У 2011 роцi в розвиток пiдприємства iнвестовано 



715 мiльйонiв гривень, що на 7 мiльйонiв бiльше, нiж у 2010 роцi. Це дозволило здати в 

експлуатацiю 8 очисних забоїв, продовжити капiтальне будiвництво i придбати нове обладнання. 

У тому числi: 2 очисних комбайнiв, 2 оловних i 18 стрiчкових конвеєрiв, 5 поддировантажних 

машин, 2 перевантажувача, 3 прохiдницьких комбайна, 4 породонавантажувальних машини та iн. 

У 2011 вгоду фактично освоєно iнвестицiйних вкладень, за рахунок коштiв головної компанiї - 

ТОВ "МЕТIНВЕСТХОЛДИНГ", у тому числi за напрямками: обладнання для очисних забоїв - 

347,3 млн. грн.; прохiдницьке обладнання -165,2 млн. грн.; модернiзацiя стацiонарних установок - 

57,9 млн. грн.; капiтальне будiвництво - 59,8 млн. грн.; проект з розвитку iнформацiйних 

технологiй - 3,1 млн. грн.,модернiзацiя допомiжних пiдприємств - 32,3 млн. грн., заходи з дегазацiї 

- 19,4 млн. грн., програма по екологiї 9,9 млн. грн., програма по охоронi працi 5,3 млн. грн., соц. 

сфера 2,1 млн. грн. Вiдчуждення активiв за останнi 5 рокiв не було. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 

спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що 

можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Станом на 31.12.2011 року на балансi Товариства знаходяться основнi засоби первiсною вартiстю 

3 982 912 тис.грн., залишковою вартiстю 2 774 179 тис.грн. Загальний стан основних с засобiв 

характеризується рiвнем зносу основних засобiв, який складає 30%. Ступiнь використання 

основних засобiв становить 97%. У складi основних засобiв Товариства облiковуються об'єкти, що 

використовуються емiтентом на умовах оренди з жовтня 2006г. У орендi знаходиться державне 

нерухоме майно,обладнання та iнвентар, а також цiлiсний майновий комплекс лiквiдованого 

ДВАТ "Краснодонське управлiння матерiально-технiчного постачання". При укладаннi договорiв 

на оренду державного майна в особi орендодавця виступало регiональне вiддiлення Фонду 

державного майна України по Луганськiй областi. У складi необоротних активiв Товариства 

облiковуються об?єкти, що значаться на балансi, але не пiдлягали приватизацiї - автошляхи 

загального призначення, об'єкти ГО, об'єкти соцiального призначення. За звiтний перiод надiйшло 

основних засобiв на суму -572182 тис.грн., у т.ч.: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 282650 

тис.грн.; машини та обладнання 269123 тис.грн.; транспортнi засоби 13846 тис.грн.; iнструменти, 

прилади, iнвентар 3165 тис.грн.; iншi основнi засоби 302 тис.грн.; малоцiннi необоротнi 

матерiальнi активи 3096 тис.грн. На пiдприємствi протягом звiтного перiоду об'єкт основних 

засобiв вилучався з активiв у випадку його вибуття внаслiдок продажу та лiквiдацiї у зв'язку з 

невiдповiднiстю критерiям визначення активом, внаслiдок чого в 2011 роцi первiсна вартiсть 

основних засобiв зменшилась на 38537 тис.грн., сума нарахованого зносу зменшилась на 31905 

тис.грн., у т.ч.: Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої первiсною вартiстю 17095 тис.грн.; 

Машини та обладнання первiсною вартiстю 18883 тис.грн.; Транспортнi засоби первiсною 

вартiстю 328 тис.грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар первiсною вартiстю 17 тис.грн.; Малоцiннi 

необоротнi матерiальнi активи первiсною вартiстю 2214 тис.грн. Залишкова вартiсть основних 

засобiв станом на 31.12.2011р. складає 2774179 тис.грн., а саме: Будiвлi, споруди та передавальнi 

пристрої - 2121051 тис.грн. Машини та обладнання - 596395 тис.грн. Транспортнi засоби - 46496 

тис.грн. Iнструменти, прилади, iнвентар - 9807 тис.грн Iншi основнi засоби - 430 тис.грн. За 2011 

рiк нарахована амортизацiя необоротних активiв у розмiрi 449349 тис.грн. Станом на 31.12.2011р.: 

- основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права 

власностi - вiдсутнi; - основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 

реконструцiя,тощо) - 7660 тис.грн; - оформленi у заставу основнi засоби - вiдсутнi.; - первiсна 

вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв - 276236тис. грн.; - основнi засоби 

орендованих цiлiсних майнових комплексiв - 6845 тис.грн; - залишкова вартiсть основних засобiв, 

утрачених унаслiдок надзвичайних подiй - 396 тис.грн. До екологiчного законодавства, яке 

поширюється на дiяльнiсть Товариства, належать Закони України: "Про охорону навколишньої 



природного середовища", "Про охорону атмосферного повiтря", "Про вiдходи", "Про забезпечення 

санiтарного й епiдемiологiчного благополуччя населення", Водний кодекс, Земельний кодекс та 

iншi нормативнi документи, Державнi санiтарнi норми i правила, Державнi стандарти України. На 

пiдприємствi вiдповiдно до законодавства постiйно забезпечується монiторинг навколишнього 

середовища: контрольнi вимiри викидiв шкiдливих речовин в атмосферне повiтря та скидiв 

забруднюючих речовин у воднi об'єкти. Викиди шкiдливих речовин в атмосферу i скиди у воднi 

об'єкти Товарсивтом не перевищували гранично допустимi концентрацiї. Аварiйних викидiв 

шкiдливих речовин в атмосферу та скидiв у водоймища на Товариствi не було. Для зменшення 

викидiв забруднюючих речовин в атмосферу на 331т буди проведенi роботи по гасiнню, 

пониженню, переформуванню та озелененню недiючих породних вiдвалiв шахта "Горiхiвська" та 

iм.50-рiччя СРСР на загальну суму 7833,5 тис. грн. Для зменшення викидiв забруднюючих 

речовин в атмосферу на 545 т було здiснено гасiння очагiв самонагрiвання породних вiдвалiв шахт 

"Дуванна", iм.М.П.Баракова, "Молодогвардiйська" на загальну суму 5054,7 тис.грн. Для 

запобiгання викидiв забруднюючих речовин в атмосферу була проведена профiлактика 

самозагоряння на дев'яти дiючих породних вiдвалах на загальну суму 6834,9 тис.грн. Для 

забезпечення санкцiонованого розмiщення вiдходiв була проведена реконструкцiя породних 

вiдвалiв ЦЗФ "Дуванська" та ГЗФ "Самсонвська" на загальну суму 2240,9 тис. грн. Для зниження 

викибiв метану в атмосферу на 16458,8т було здiйснено переведення шахтних котелень на метан, 

що отриманий вiд дегазацiї, на шахтах "Самсонiвська-Захiдна", iм.М.П.Баракова, "Суходiльська-

Схiдна" на загальну суму 1654 тис. грн. Для зниження викидiв метану в атмосферу на 11541,9 т 

були встановленi конйтейнернi газоутилiзацiйнi установки на шахтах "Молодогвардiйська" та 

"Самсонiвська -Захiдна" на загальну суму 355,3 тис. грн. намонiторiнг навколишнього природного 

середовища було витрачено 646 тис. грн., на збирання та передавання на утилiзацiю промислових 

вiдходiв - 179,3 тис. грн. В 2011 роцi капiтальне будiвництво на Товариствi було направлено на 

пiдтримку потужностi по вибодутку вугiлля та збагачувальнихї фабрик; значнi кошти використанi 

на технiчне переозброєння шахт з метою зниження собiвартостi продукцiї та економiї 

матерiальних i паливно-енергетичних ресурсiв. В 2011 роцi в модернiзацiю та вiдновлення 

обладнання Товариства було вкладено близько 514 млн.грн. Крiм того, на капiтальнi ремонти 

будiвель i споруд в 2011 роцi витраено 882 тис.грн.. Основнi напрямки капiталовкладень це: 

Пiдготовка Орловської дiлянки пласта I-3-1 СП "Шахта Молодогвардiйська" з коригування 

проекту запасiв, на що було проiнвестовано 9904 тис. грн. Вскриття та пiдготовка пласта К-5-н в 

лiжачому крилi Дуванського надвигу на СП "Шахта iм.М.П.Баракова", на що було вкладено 4013 

тис. грн. Вскриття та пiдготовка блоку № 1, а також удосконалення вентиляцiї шахти 

"Суходiльска-Схiдна", на що було витрачено 42644 тис.грн. Будiвництво шахти "Самсонiвська - 

Захiдна", на що було витрачено 20957 тис. грн. Модернiзацiя обладнання, на що було витачено 

432030 тис. грн. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

Родовища Донецького вугiльного басейну характерезуються чи не найскладнiшiми у свiтi умовами 

експлуатацiї, а бiльшiсть вугледобувних пiдприємств регiону - низьким технiчним рiвенем i 

високою зношенiстю основних фондiв, агресивним середовищем їх використання. При цьому 

витрати на виробництво вугiлля в Українi постiйно перевищують його цiну, що призводить до 

збитковостi виробництва. Переважна бiльшiсть (понад 90%) вiтчизняних вугледобувних 

пiдприємств збитковi й потребують значної систематичної фiнансової пiдтримки. Таким чином, 

основними завданнями є зниження собiвартостi продукцiї i пiдвищення якостi, шляхом розвитку 

шахтного фонду i впровадження новiтнiх технологiй. Забезпечення промислової безпеки - один iз 

прiоритетних напрямкiв перспективної технiчної полiтики ПАТ "Краснодонвугiлля". В умовах 

шахт Краснодона, що вiдносяться до сверхкатегорiйних, небезпечних по газу i пилу, раптовим 

викидам вугiлля i газу, в першу чергу необхiдно вирiшувати задачi промислової безпеки. Висока 

аварiйнiсть технологiчного обладнання, травматизм не дозволяють в повному обсязi 

використовувати виробничий потенцiал i є одним iз утримуючих чинникiв у пiдвищеннi 

ефективностi виробництва. На дiяльнiсть Товариства впливає цiла низка iстотних зовнiшнiх 



проблем, вiд яких залежить результат роботи пiдприємства, а саме, кризовi явища в економiцi 

країни, невдосконаленiсть податкового законодавства, пiдвищення цiн на енергоносiї та т.i. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 

порушення законодавства 

У 2011 роцi нараховано штрафiв та пеней за порушення чинного законодавства у сумi 703 тис.грн. 

Головним чином це штрафнi санкцiї за невиконання плану перевезення вантажiв - 277тис.грн, 

нерацiональне використання енергоресурсiв - 362 тис. грн, до бюджету - 39 тис.грн. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента 

Виробнича дiяльность та капiтальнi вкладення здiйснюються за рахунок власних коштiв.З метою 

залучення коштiв для фiнансування здiйснення заходiв з розвитку шахтного фонду (капiтальне 

будiвництво, обладнання нових лав, придбання стацiонарного обладнання) було здiйснено випуск 

процентних облiгацiй Коефiцiєнт загальної лiквiдностi. Кзл = Оборотнi активи/ Поточнi 

зобов'язання: 1859211/1643348= 1,13. Норматив 1,25-1,85. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi. Кпл = 

(Оборотнi активи - запаси)/поточнi зобов'язання: (1859211 - 131318 - 17227 - 30842 - 30) / 1643348 

=1,02 Норматив перевищує 0,6. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

Укладенi у 2011 роцi ПАТ "Краснодонвугiлля" угоди мають систематичний характер тому 

пролонгованi на 2012 рiк i знаходяться у стадiї виконання. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Виходячи iз прогнозованого збiльшення потреби в вугiллi, що коксується, на найближче 

десятирiччя, й те що Краснодонський промисловий район - це стратегiчний регiон с запасами 

цiнного коксiвного вугiлля, виробничо-технiчна полiтика ПАТ "Краснодонвугiлля" направлена на 

збiльшення обсягiв видобутку вугiлля, розробку високоефективних технологiй, створення 

стабiльного рентабельного виробництва при безумовному забезпеченнi безпечних умов працi 

гiрникiв. Розроблений проект програми перспективного розвитку передбачає технiчне 

переоснащення шахт, пiдвищення ефективностi виробництва на основi оптимiзацiї органiзацiйних 

i технологiчних процесiв, збiльшення навантажень на очиснi забої, збiльшення обсягiв видобутку 

у 2012 року до 6 млн. тонн у рiк, перехiд на новi принципи (управлiння виробництвом i 

промисловою безпекою, забезпечення конкурентоспроможностi товарної вугiльної продукцiї. 

Проведення гiрничих виробок 26030 метрiв. Отримання умовного концентрату 3233,3 тонн. 

Протягом 2012 - 2030р.р. планується отримувати 3,8 - 4 млн. тонн умовного концентрату. Також, 

програмою передбачається пiдвищення ефективностi збагачення на збагачувальних фабриках, за 

рахунок виконання ряду заходiв, що направленi на збiльшення виходу концентрату в загалi. По 

проведеню гiрничих виробок розглядається купiвля високовиробничi комбайни для досягнення 

темпiв - 180 - 200 метрiв на мiсяць для своєчасної пiдготовки вiтчисних забоїв. А це можливо 

досягнути при застосуваннi бурових станкiв. У планах є будивництво вентеляцiйного стволу ш. 

Самсонiвська - Захiдна. для Перспективними планами розвитку передбачається здiйснити 

iнтенсифiкацiю виробничих i бiзнес-процесiв на вугледобувних пiдприємствах, модернiзацiю i 

оновлення дiючої iнфраструктури вугiльного виробництва, пiдвищення концентрацiї гiрничих 

робiт, дорозвiдку дiючих i освоєння нових вугiльних родовищ. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Програма перспективного розвитку, що має на метi збiльшення обсягiв видобутку вугiлля, 



розробку ефективних технологiй, створення стабiльного виробництва в умовах забезпечення 

безпечних умов працi гiрникiв, предбачає повномасштабне впровадження нових напрямкiв в 

технологiї ведення гiрничих робiт, таких як: - безнiшева виїмка на очисних роботах за рахунок 

виносу приводов в виробки - повномасштабне впровадження анкерного крiплення гiрничих 

виробок - впровадження пiдземного монорельсового транспорту - розширення i модернiзацiя 

систем пiдземної дегазацiї - впровадження нових технологiчних схем по пiдтриманню виробок на 

очисних роботах за допомогою литих смуг зi швидкотвердiючих матерiалiв. ПАТ 

"Краснодонвугiлля" в 2011 роцi розробило, впровадило та сертифiкувало системи менеджменту 

якостi, навколишнього середовища та охорони працi на вiдповiднiсть вимог мiжнародних 

стандартiв OHSAS 18001 вiдповiдно. За звiтний рiк на дослiдження та розробку було витрачено за 

напрямками: обладнання для очисних забоїв - 347,3 млн. грн.; прохiдницьке обладнання -165,2 

млн. грн.; модернiзацiя стацiонарних установок - 57,9 млн. грн.; капiтальне будiвництво - 59,8 млн. 

грн.; проект з розвитку iнформацiйних технологiй - 3,1 млн. грн., модернiзацiя допомiжних 

пiдприємств - 32,3 млн. грн., заходи з дегазацiї - 19,4 млн. грн., програма по екологiї - 9,9 млн. 

грн., програма по охоронi працi - 5,3 млн. грн., соц. сфера - 2,1 млн. грн. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 

розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Ухвалою господарського суду Луганської областi вiд 30.05.2006 №21/52б порушено провадження 

у справi про банкрутство ВАТ "Краснодонвугiлля". Станом на кiнець 2011 року, ПАТ 

"Краснодонвугiлля" перебуває в процедурi розпорядження майном з 22.06.2006. Судовi справи, 

iнiцiйованi ПАТ "Краснодонвугiлля", якi розглядались на протязi 2011 року: - Господарським 

судом Донецької областi винесено рiшення по справi за позовом до ТОВ 

"МЕТIНВЕСТХОЛДIНГ", змiст позовних вимог: Стягнення заборгованостi за вугiльну продукцiю; 

дата вiдкриття провадження по справi 23.12.2009; розмiр позовних вимог - 107 571 461,47 грн.; 

дата та номер рiшення 11.01.2011 №14/394; рiшення винесено на користь ВАТ 

"Краснодонвугiлля"; - Господарським судом Луганської областi винесено рiшення по справi за 

позовом до ДП "Шахтобудiвник", змiст позовних вимог: Стягнення збиткiв за договором № 1707-

У/12-7КУО; дата вiдкриття провадження по справi 14.04.2011; розмiр позовних вимог - 73 986,31 

грн.; дата та номер рiшення 12.05.2011 №14/47/2011; рiшення винесено на користь ВАТ 

"Краснодонвугiлля"; Вищим административним судом України було винесено 2 рiшення: - за 

позовом до iнспекцiї по енергозбереженню; признання недiючим постанови; дата вiдкриття 

провадження по справi 30.11.2009; дата та номер рiшення 02.02.2011 К-52027/09; розмiр вимог - 

110 783,14грн., рiшення винесено на користь ПАТ "Краснодонвугiлля"; - за позовом до iнспекцiї 

по енергозбереженню; признання недiючим постанови; дата вiдкриття провадження по справi 

21.01.2010; дата та номер рiшення 08.12.2011 К-3967/10; розмiр вимог - 80 964,59грн., рiшення 

винесено на користь ПАТ "Краснодонвугiлля"; - за позовом до Спецiалiзованої державної 

податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. Луганську; признання 

недiйсним повiдомлення-рiшення; дата вiдкриття провадження по справi 20.04.2011; дата та номер 

рiшення Донецького апеляцiйного адмiнiстративного суду 12.07.2011 № 2а-33784/11/1270; розмiр 

вимог - 110 176 грн., рiшення винесено на користь ПАТ "Краснодонвугiлля"; - за позовом до 

Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. 

Луганську; признання недiйсним повiдомлення-рiшення; дата вiдкриття провадження по справi 

19.09.2011; дата та номер рiшення Донецького апеляцiйного адмiнiстративного суду 18.01.2012 № 

2а-7107/11/1270; розмiр вимог - 26 122 грн., рiшення винесено на користь ПАТ 

"Краснодонвугiлля"; - за позовом до Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з 

великими платниками податкiв у м. Луганську; признання недiйсним повiдомлення-рiшення; дата 

вiдкриття провадження по справi 19.09.2011; дата та номер рiшення Донецького апеляцiйного 

адмiнiстративного суду 02.09.2011 № 2а-4890/11/1270; розмiр вимог - 11 373 грн., рiшення 

винесено на користь ПАТ "Краснодонвугiлля"; Судовi справи, за позовами до ВАТ 

"Краснодонвугiлля", якi розглядались на протязi 2011 року. Господарськими судами України 



винесено 8 рiшень, за якими стягнуто з ВАТ "Краснодонвугiлля" заборгованiсть на загальну суму 

44 371,12 грн. Господарським судом Луганської областi було винесено 3 рiшення: - за позовом ДП 

"ОД -Луганськвуглереструктуризацiя", Змiст позовних вимог: Стягнення заборгованностi; дата 

вiдкриття провадження по справi 12.12.2011; дата та номер рiшення 24.02.2011 №14/14/2011; 

розмiр позовних вимог - 15688,4 грн. - за позовом ВАТ "Рутченковський завод "Гормаш", Змiст 

позовних вимог: Стягнення заборгованостi за поставлений товар; дата вiдкриття провадження по 

справi 03.12.2010; дата та номер рiшення 13.01.2011 №17/354 розмiр позовних вимог - 6 554,86 

грн. - за позовом ТОВ "Дрофа", Змiст позовних вимог: Стягнення заборгованостi за поставлений 

товар; дата вiдкриття провадження по справi 03.08.2011; дата та номер рiшення 05.09.2011 

№29/129/2011 розмiр позовних вимог - 9 021, 6 грн. Господарським судом Донецької областi було 

винесено 3 рiшення: - за позовом ПАТ "Запорожкокс", Недостача вугiлля; дата вiдкриття 

провадження по справi 08.04.2011; дата та номер рiшення 07.06.2011 №5005/3188/2011; розмiр 

позовних вимог - 979,2 грн. - за позовом ПАТ "Запорожкокс", Недостача вугiлля; дата вiдкриття 

провадження по справi 21.10.2011; дата та номер рiшення 08.06.2011 №30/505/12976/2011; розмiр 

позовних вимог - 5 276,18 грн. - за позовом ДП "Донецька залiзниця", в лице Змiст позовних 

вимог: Штраф за невiрно вказану масу вантажу; дата вiдкриття провадження по справi 08.11.2011; 

дата та номер рiшення 12.12.2011 №15/222/2011; розмiр позовних вимог - 4 464,00 грн. 

Господарським судом Днiпропетровської областi було винесено 2 рiшення: - за позовом ДП 

"Приднiпровська залiзниця", Змiст позовних вимог: Стягнення плати за додатковi послуги; дата 

вiдкриття провадження по справi 28.08.2010; розмiр позовних вимог - 3 194,04 грн. - за позовом 

ДП "Приднiпровська залiзниця", Змiст позовних вимог: Стягнення плати за додатковi послуги;; 

дата вiдкриття провадження по справi 16.04.2011; дата та номер рiшення 14.06.2011 №14/98/2011; 

розмiр позовних вимог - 2 283 грн. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

План видобутку вугiлля за останнi три роки: план звiт вiдхилення (+,-) 2009 рiк: 5397,5 5377,0 -

20,5 2010 рiк: 6400,0 5800,0 -600.0 2011 рiк: 5907,9 5647,0 -260,9 Реалiзовано готової вугiльної 

продукцiї: 2009 p.- 3718,4 тис. тн на суму 1584,426 млн. грн, 2010 p.- 4025,2 тис. тн на суму 2939,6 

млн. грн., 2011р. - 3831,5 тис.грн. на суму 2975,95 млн.грн. 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

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

Найменування 

основних 

засобів 

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 

1. Виробничого 

призначення: 
2678026.000 26769510.000 5263.000 4669.000 2683289.000 2774179.000 

будівлі та 

споруди 
2070402.000 2116399.000 5225.000 4652.000 2075627.000 2121051.000 

машини та 

обладнання 
552222.000 596378.000 37.000 17.000 552259.000 596395.000 

транспортні 

засоби 
45892.000 46496.000 0.000 0.000 45892.000 46022.000 

інші 9510.000 10237.000 1.000 0.000 9511.000 10237.000 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

будівлі та 

споруди 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 

обладнання 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні 

засоби 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 2678026.000 2769510.000 5263.000 4669.000 2683289.000 2774179.000 

Опис Станом на 31.12.2011 року первiсна вартiсть основних засобiв складає 3 982912 тис.грн., сума 

нарахованого зносу становить 1 208 733 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 

31.12.2011 року складає 30%. Ступiнь використання основних засобiв становить 97%. Основнi 

засоби, що зазначенi у iнформацiї як орендованi, використовуються емiтентом на умовах договору 

оренди, де орендодавцем є Фонд державного майна України. Граничнi тремiни використання 

основних засобiв згiдно облiковiй полiтики пiдприємства вiдображенi у таблицi Група Роки Будiвлi 

та споруди 60 Об'єкти благоустрою територiї,iнженернi комунiкацiї 15 Передавальнi пристрої та 

механiзми 10 Машини та обладнання 35 Транспортнi засоби автомобiльнi 10 Транспортнi засоби 

залiзничнi 20 Обладнання зв?язку 10 Офiснi меблi i прилади 7 Офiсна технiка 5 Iнформацiйнi 

системи та персональнi комп?ютери 4 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

1656821.000 1811221.000 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
1475228.000 1475228.000 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

1475228.000 1475228.000 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 

перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 



фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв 

i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 181 593 тис.грн. Рiзниця мiж 

розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець 

звiтного перiоду становить 181 593 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 

активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 335 993 тис.грн. 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на 

кiнець попереднього перiоду становить 335 993 тис.грн. Визначення вартостi чистих активiв 

проводиться за формулою: Чистi активи=(Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати 

майбутнiх перiодiв) - (Зебезпечення майбутнiх витрат i платежiв + Довгостроковi зобов'язання 

+ Поточнi зобов'язання) 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 

ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 

X 1000000.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 1000000.000 X X 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 446/2/05В 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.03.2015 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 445/2/05 А 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.02.2015 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 447/2/05С 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.04.2015 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 448/2/05 D 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.05.2015 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 449/2/05Е 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.06.2015 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 450/2/05F 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.07.2015 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 451/2/05G 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.08.2015 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 452/2/05Н 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.09.2015 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 453/2/05I 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.10.2015 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 454/2/05J 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.11.2015 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 455/2/05К 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.12.2015 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 456/2/05L 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.01.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 457/2/05М 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.02.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 458/2/05N 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.03.2016 



Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 459/2/05О 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.04.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 460/2/05Р 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.05.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 461/2/05Q 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.06.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 462/2/05R 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.07.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 463/2/05S 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.08.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 464/2/05Т 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.09.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 465/2/05U 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.10.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 466/2/05V 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.11.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 467/2/05W 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.12.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 468/2/05Х 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.01.2017 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 469/2/05Y 

13.12.2005 6000.000 0.001000000000 01.02.2017 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 696/2/05АА 

07.11.2006 20000.000 0.001000000000 01.02.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 697/2/06ВВ 

07.11.2006 20000.000 0.001000000000 01.03.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 698/2/06АСС 

07.11.2006 20000.000 0.001000000000 01.04.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 699/2/06АDD 

07.11.2006 20000.000 0.001000000000 01.05.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 700/2/06АЕЕ 

07.11.2006 20000.000 0.001000000000 01.06.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 701/2/06FF 

07.11.2006 20000.000 0.001000000000 01.07.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 702/2/06GG 

07.11.2006 20000.000 0.001000000000 01.08.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 703/2/06НН 

07.11.2006 20000.000 0.001000000000 01.09.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 704/2/06II 

07.11.2006 20000.000 0.001000000000 01.10.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 705/2/06JJ 

07.11.2006 20000.000 0.001000000000 01.11.2016 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 599/2/07КК 

17.09.2007 50000.000 0.001000000000 01.09.2017 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 600/2/07LL 

17.09.2007 50000.000 0.001000000000 02.10.2017 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 601/2/07ММ 

17.09.2007 50000.000 0.001000000000 01.11.2017 

Iменнi вiдсотковi 17.09.2007 50000.000 0.001000000000 01.12.2017 



облiгацiї 602/2/07NN 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 679/2/08ОО 

19.08.2008 200000.000 0.001000000000 02.01.2018 

Iменнi вiдсотковi 

облiгацiї 680/2/08РР 

19.08.2008 250000.000 0.001000000000 02.01.2019 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 25767.000 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 2510709.000 X X 

Усього зобов'язань X 3536476.000 X X 

Опис: Загальна сума зобов'язань складає 3536476 тис. грн.. а саме: - iншi довгостроковi фiнансовi 

зобов'язання - 1000040 тис. грн. - iншi довгостроковi зобов'язання - 893088 тис. грн. - 

поточна заборгованнiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 1474 тис. грн. - кредиторська 

заборгованнiсть за товари, роботи, послуги - 1449685 тис. грн. - з одержаних авансiв - 88 тис. 

грн. - з бюджетом - 25767 тис.грн. - зi страхування - 28294 тис. грн. - з оплати працi - 43875 

тис. грн. - iншi поточнi зобов'язання -94165тис. грн. Заборгованнiсть з iншiх довгострокових 

фiнансових зобов'язань у сумi 1000000 тис. грн. складається iз зобов'язаннь за iменими 

вiдсотковими облiгацiями (власник ВАТ "Авдеєвський КХЗ") з термiном погашення у 2015 - 

2019 р.р. У складi iнших довгострокових зобов'язань вiдображена сума заборгованостi, яка 

знаходиться пiд мораторiєм внаслiдок того, що пiдприємство з 30.05.2006 року знаходиться у 

стадiї банкрутства. Кредиторська заборгованнiсть по розрахункам з бюджетом складає 25767 

тис. грн. за наступними податками i зборами: - податок на прибуток - 15450 тис. грн. - плата 

на землю - 293 тис. грн. - плата за надра - 2851тис. грн. - плата за воду - 145 тис. грн. - 

прибутковий податок з громадян - 4647 тис. грн. - орендна плата - 101 тис. грн. - плата за 

забруднення середовища - 2280 тис. грн. Заборгованнiсть з заработньої плати та фондiв 

соцiального страхування станом на 31.12.2011 р. складає 72169 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Видобуток 

вугiлля 
5647000 тонн 0.00 0.00 - 0.00 0.00 

2 
Готова 

товарна 
3824298 тонн 2908038.00 100.00 3831500 тонн 2975953.00 98.90 



продукцiя 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 

1 Сировина та матерiали 13.00 

2 Паливо та енергетичнi витрати 11.00 

3 Заробiтна плата 29.00 

4 Податки на заробiтну плату 14.00 

5 Амортизацiя 16.00 

6 Iншi витрати 17.00 

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



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації 

1 2 3 

15.03.2011 15.03.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

26.04.2011 27.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

01.10.2011 05.10.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

28.10.2011 31.10.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

01.12.2011 02.12.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

28.12.2011 30.12.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 



ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 1 0 

2 2010 1 0 

3 2009 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X  

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Внесення змін до статуту товариства   X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень  
 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про  X 



дострокове припинення їх повноважень 

Інше (запишіть): Про змiни у складi органiв управлiння та контролю Товариства. Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  1 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  1 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  у складi наглядової ради iнших 

комiтетiв не створено. 

Інші (запишіть)  у складi наглядової ради iнших 

комiтетiв не створено. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  д/н 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  



 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги  X  

Інше (запишіть): д/н  X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні 

 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 2.00  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Так 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Так Так Ні 

Інше(запишіть): Iншi посадовi особи Товариства, якi Ні Ні Ні 



вiдповiдають за зберiгання протоколiв - вiдсутнi.  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 

бюджету  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Ні Ні Ні Так 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Так Ні Так 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Ні Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

правління  
Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради  
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів правління  
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган (правління)   X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 



Положення про ревізійну комісію   X 

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві  

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства  

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Ні Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Так Ні Ні Так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада  X  

Правління або директор   X 



Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія   X 

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X  

Стороння компанія або сторонній консультант   X 

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)  вiдсутнi 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 



Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть):   X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи   X 

Не задовольняли умови договору з особою   X 

Особу змінено на вимогу:  

акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запишіть) iншi причини вiтсутнi. 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс 

корпоративного управлiння не приймався  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

кодекс корпоративного управлiння не приймався  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року кодекс корпоративного 

управлiння не приймався  

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

 



Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 

таких заходів. 

 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або відсутність такої системи. 

 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року. 

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 



 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

 



Річна фінансова звітність 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
30.12.2011 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Краснодонвугiлля" 
за ЄДРПОУ 32363486 

Територія  за КОАТУУ 4411400000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган 

державного 

управління 

 за КОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 
Добування та збагачення кам'яного вугiлля за КВЕД 10.10.1 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса 94404 м.Краснодон вул.Комсомольська, 5 

Середня кількість 

працівників 
0 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 6662 6143 

- первісна вартість 011 8703 9234 

- накопичена амортизація 012 ( 2041 ) ( 3091 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 310389 201747 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 2683289 2774179 

- первісна вартість 031 3447976 3982912 

- знос 032 ( 764687 ) ( 1208733 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 681603 768033 



Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 140838 232730 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 3822781 3982832 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 118021 131318 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 30313 17227 

Готова продукція 130 37495 30842 

Товари 140 499 30 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 1961038 1126164 

- первісна вартість 161 1963187 1128325 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 2149 ) ( 2161 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 777 721 

- за виданими авансами 180 634173 524452 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 113278 18569 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 72695 5110 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 496 835 

Інші оборотні активи 250 11537 3943 

Усього за розділом II 260 2980322 1859211 

III. Витрати майбутніх періодів 270 3580 514 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 6806683 5842557 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 1475228 1475228 



Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 824126 729814 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -488133 -548221 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 1811221 1656821 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 659144 649260 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 659144 649260 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 1000029 1000040 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 894562 893088 

Усього за розділом III 480 1894591 1893128 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 1395 1474 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2280507 1449685 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 78 88 

- з бюджетом 550 17715 25767 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 22412 28294 

- з оплати праці 580 42613 43875 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 77007 94165 



Усього за розділом IV 620 2441727 1643348 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 6806683 5842557 

Примітки 1. Основнi засоби станом на 31.12.2011 р. первiсна 

вартiсть основних засобiв складає 3982912 тис. грн. 

(Баланс, рядок 31). У складi осовних засобiв вiдображенi 

данi по групам: - "Будинки i споруди" - 2712695 тис. грн. -

"Машини та обладнання" - 1166210тис. грн. -"Транспортi 

засоби" - 76878 тис. грн. -"Iнструменти, прилади, 

iнвентар" -16122тис. грн. -"Малоцiннi необоротнi активи" 

- 10424тис. грн. -"Iншi необоротнi матерiальнi активи 

(полiпшення орендованого майна)" -583тис. грн. 

Нарахування амортизацiї основних засобiв протягом 

звiтного перiоду здiйснювалось прямолiнейним методом. 

Згiдно облiкової полiтики основнi засоби у балансi 

вiдображаються за вирахуванням резерву знецiнення, який 

нараховано на законсервованi основнi засоби -7660тис. 

грн., на об'єкти соцiальної сфери -5372тис. грн., на об'єкти, 

якi не увiйшли до статутного фонду -4774 тис. грн, на 

об?єкти якi не використовуються, та пiдлягають списаню ? 

25565 тис. грн. Станом на 31.12.2011р. сума нарахованого 

зносу по основним засобам становить 1208733тис. грн. 

(Баланс, рядок 32). Станом на кiнець звiтного року 

вартiсть незавершених капiтальних вкладень складає 

201747тис. грн (Баланс, рядок 020)., у тому числi 

незавершене капiтальне будiвництво 88527 тис. грн, 

залишки не введених в експлуатацiю основних засобiв - 

112842 тис. грн., малоцiнних необоротних активiв 263тис. 

грн, придбанi та введенi в єксплуатацiю нематерiальнi 

активи - 115 тис. грн. У складi незавершеного 

капiтального будiвництва вiдображена: вартiсть 

капiтального будiвництва - 116098 тис. грн.з 

вирахуванням суми знецiнення по об'єктам будiвництва 

соцiальної сфери - 18574 тис. грн,вартостi об?єктiв 

будiвництва, якi пiдлягають списаню ? 9460 тис.грн; 

вартiсть будiвних матерiалiв, переданих пiдряднику для 

будiвництва -463 тис. грн. 2.НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ. 

Станом на 31.12.2011 р. по статтi "Нематерiальнi активи" 

(Баланс, рядок 11) вiдображена первiсна вартiсть 

нематерiальних активiв 9234 тис. грн. У складi 

нематерiальних активiв вiдображенi данi по групам: -

"Права користування природними ресурсами (надрами)" - 

1869 тис. грн. -"Права користування майном (землею)" - 

232 тис. грн. - "Програмне забезпечення" - 7009 тис. грн. - 

"Iншi нематерiальнi активи (лiцензiї)" - 124 тис. грн. 

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв 

протягом звiтного року здiйснювалось прямолiнейним 

методом. Станом на 31.12.2011 р. сума нарахованого зносу 

по нематерiальним активам становить 3091 тис. грн. 

(Баланс, рядок 12). 3.ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА 

ЗАБОРГОВАНIСТЬ. У складi довгострокової дебiторської 

заборгованостi (баланс, рядок 050) вiдображена 



заборгованiсть згiдно договору про вiдстрочку платежу до 

2014р у сумi - 1150000 тис. грн. з урахуванням дисконту у 

сумi 381967 тис. грн., разом - 768033 тис. грн. 4. 

ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ Згiдно с П(С)БО 

17 "Податок на прибуток" станом на 31.12.2011 р. 

вiдображена сума вiдстрочених податкових активiв - 

232730 тис. грн. У результатi розрахунку тимчасових 

рiзниць визначенi: 1. вiдстроченi податковi активи 

?306224тис. грн., а саме по - авансах отриманих -7тис. грн 

- основних засобах - 105072тис грн. - забезпеченням та 

резервам - 201145 тис. грн. 2.вiдстроченi податковi 

зобов'язання - 73494 тис. грн., а саме по: - авансах виданих 

- 72823 тис. грн..; - дебiторськiй заборгованностi 

вiдображенiй в податковому облiку - 17 тис. грн.; - рiзниця 

по нематерiальним активам - 654 тис. грн.; 5. ЗАПАСИ. 

Облiк запасiв на протязi 2011 року здiйснювався по 

первiснiй вартостi, що передбачено П (С)БО №9 

"Запаси".Вибуття запасiв здiйснювалось за методом 

iдентифiкованої вартостi, яка передбачає чiтко 

iдентiфiкувати кожну одиницю запасiв. Станом на 

31.12.2011 р. запаси вiдображенi за чистою реалiзацiйною 

вартiстю в сумi 179417 тис. грн., передано в переробку 

запасiв на суму 303 тис. грн. Сума нарахованого резерву 

пiд зницiнення запасiв становить 6643 тис. грн. 6. 

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА IНШI ОБОРОТНI 

АКТИВИ. Дебiторська заборгованiсть станом на 

31.12.2011 р. за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 

1669906 тис. грн. за наступними статтями: - поточна 

заборгованнiсть за товари, роботи, послуги -1126164тис. 

грн.; - розрахунки з бюджетом - 721 тис. грн.; - за 

виданими авансами - 524452 тис. грн.; - iнша поточна 

заборгованнiсть - 18569тис. грн. Дебiторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображена у 

Балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв 

сумнiвних боргiв визначається прямим методом, виходячи 

з платоспроможностi окремих дебiторiв i становить (2161) 

тис. грн. Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з 

бюджетом становить 721 тис. грн., у тому числi: - 

фiнансування ЧАЄС - 60 тис. грн. - розрахунки з податку 

на додану вартiсть 661 тис. грн. Дебiторська 

заборгованiсть за авансами виданими вiдображена за 

чистою реалiзацiйнною вартiстю, первiсна вартiсть - 

526439 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв - (1987) тис. грн. 

Iнша поточна заборгованiсть вiдображена за чистою 

реалiзацiйнною вартiстю, первiсна вартiсть - 84695 тис. 

грн., резерв сумнiвних боргiв - (66126) тис. грн. Залишки 

грошових коштiв (Баланс, рядок 230, 240) мають таку 

структуру:- на поточних розрахунках в нацiональнiй 

валютi - 5108 тис. грн. - на розрахунках в iноземнiй валютi 

- 835 тис. грн. - залишки коштiв в касi - 2 тис. грн. Склад 

iнших оборотних активiв (Баланс, рядок 250) - 3943 тис. 

грн., у складi iнших оборотних активiв вiдображенi 

розрахунки з податкового кредиту по ПДВ у сумi - 3928 



тис. грн., iншi - 15 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв 

(Баланс, рядок 270) складають 514 тис. грн. i 

вiдоброжають витрати на придбання перiодичних видань, 

та сплаченi страховi внески за майно. 7.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАСТУПНИХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ. У складi 

забеспечень наступних витрат i платежiв (Баланс, рядок 

400) врахованi забезпечення для виплати вiдпусток 

робiтникам -95254тис. грн., та сума забезпечень 

нарахована по пенсiйним i довгостроковим соцiальним 

зобов?язанням - 554006 тис. грн. Разом ? 649260 тис.грн. 

8.ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Загальна сума зобов'язань складає 

3536476 тис. грн. за наступними статтями: - iншi 

довгостроковi фiнансовi зобов'язання (Баланс, рядок 450) - 

1000040 тис. грн. - iншi довгостроковi зобов'язання 

(Баланс, рядок 470) - 893088 тис. грн. - поточна 

заборгованнiсть за довгостроковими зобов'язаннями 

(Баланс, рядок 510) - 1474 тис. грн. - кредиторська 

заборгованнiсть за товари, роботи, послуги (Баланс, 

рялдок 530) - 1449685 тис. грн. - з одержаних авансiв 

(Баланс, рядок 540) - 88 тис. грн. - з бюджетом (Баланс, 

рядок 550) - 25767 тис.грн. - зi страхування (Баланс, рядок 

570) - 28294 тис. грн. - з оплати працi (Баланс, рядок 580) - 

43875 тис. грн. - iншi поточнi зобов'язання (Баланс, рядок 

610) -94165тис. грн. Заборгованнiсть з iншiх 

довгострокових фiнансових зобов'язань у сумi 1000040 

тис. грн. складається iз зобов'язаннь за iменими 

вiдсотковими облiгацiями (власник ВАТ "Авдеєвський 

КХЗ") з термiном погашення у 2015-2019 р.р. У складi 

iнших довгострокових зобов'язань вiдображена сума 

заборгованостi, яка знаходиться пiд мораторiєм внаслiдок 

того, що пiдприємство з 30.05.2006 року знаходиться у 

стадiї банкрутства. Кредиторська заборгованнiсть по 

розрахункам з бюджетом складає 25767 тис. грн. за 

наступними податками i зборами: - податок на прибуток - 

15450 тис. грн. - плата на землю - 293 тис. грн. - плата за 

надра - 2851тис. грн. - плата за воду - 145 тис. грн. - 

прибутковий податок з громадян - 4647 тис. грн. - орендна 

плата - 101 тис. грн. - плата за забруднення середовища - 

2280 тис. грн. Заборгованнiсть з заработньої плати та 

фондiв соцiального страхування станом на 31.12.2011 р. 

складає 72169 тис. грн.: - поточна заборгованнiсть перед 

працiвниками - 43875тис. грн. - Пенсiйний фонд - 27750 

тис. грн. - Iндiвiдуальне страхування робiтникiв - 544 тис. 

грн. У складi iнших поточних зобов'язань (Баланс, рядок 

610) - 94165 тис. грн., вiдображенi розрахунки з 

податкового кредиту по ПДВ - 87721 тис. грн., з 

податкових зобов'язань по ПДВ -46тис. грн.; розрахунки з 

iншими кредиторами - 6370 тис. грн, розрахунки з 

пiдзвiтними особами-28 тис. грн. 9. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

Структура власного капiталу ПАТ "Краснодонвугiлля" 

станом на 31.12.2011 р. представлена: - статутним 

капiталом (Баланс, рядок 300) - 1475228 тис. грн. - iншiм 

додатковим капiталом - 729814 тис. грн.: *фонд дооцiнки 



необоротних активiв - 725007 тис. грн. * вартiсть об'єктiв 

що утримуються на балансi ПАТ "Краснодовугiлля" згiдно 

з договорами оренди цiлосного майнового комплексу - 

4807тис. грн. - непокритий збиток на кiнець звiтного 

перiода складає - 548221 тис. грн. 

Керівник Ангеловський О.А. 

Головний бухгалтер Москаленко Н.В. 



Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 3571144 3534564 

Податок на додану вартість 015 595191 589094 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 2975953 2945470 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 2763873 ) ( 2460395 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 212080 485075 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 2711599 2631171 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 107820 ) ( 85638 ) 

Витрати на збут 080 ( 13995 ) ( 12533 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 2739921 ) ( 2676175 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 

наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 61943 341900 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 268540 52 

Інші доходи 130 10724 5593 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 382043 ) ( 268474 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 34995 ) ( 6532 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 0 72539 

- збиток 175 ( 75831 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 176 0 0 



від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 24790 ) ( 295766 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 0 0 

- збиток 195 ( 100621 ) ( 223227 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 3262 0 

- витрати 205 ( 46929 ) ( 1931 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 0 0 

- збиток 225 ( 144288 ) ( 225158 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 723997 757884 

Витрати на оплату праці 240 875611 700057 

Відрахування на соціальні заходи 250 394179 328378 

Амортизація 260 447850 403772 

Інші операційни витрати 270 492150 505385 

Разом 280 2933787 2695476 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 5900912.00000000 5900912.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 5900912.00000000 5900912.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00240000 0.00380000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0.00240000 0.00380000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки Примiтки: Дохiд (виручка)вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг) за 2011 рiк без ПДВ складає 

2975953 тис. грн. Структура "Iншiх операцiйних доходiв": 

- операцiйна оренда активiв - 6216тис. грн. - операцiйна 



курсова рiзниця - 2567 тис. грн. - реалiзацiя оборотних 

активiв - 1400123 тис. грн. - штрафи, пенi отриман - 79 

тис. грн. - доходи вiд утримання об'єктiв соцiального 

призначення - 451 тис. грн. - iнша реалiзацiя, що не є 

основним видом дiяльностi - 15257 тис. грн. - дохiд вiд 

реалiзацiї валюти - 1281330 тис. грн. - отримане 

фiнансування - 594 тис. грн. - тмц оприбуткованi вiд 

ремонтiв - 3811 тис. грн. - дохiд вiд списання 

кредиторської заборгованостi - 106 тис. грн. - iншi 

операцiйнi доходи - 1065тис. грн. РАЗОМ: 2711599 тис. 

грн. Структура "Iнших операцiйних витрат": - операцiйна 

оренда активiв - 5609 тис. грн. - реалiзацiя iншiх 

оборотних активiв - 1393273 тис. грн. - операцiйна курсова 

рiзниця - 1475 тис. грн. - ремонт та утримання шляхiв 

загального користування - 489 тис. грн. - витрати, 

пов'язанi з виготовленням та розповсюдженням газети - 

1217 тис. грн. - нараховане забезпечення пiд видачу 

вугiлля пенсiонерам - 5409тис. грн. - витрати, пов'язанi з 

органiзацiєю святкових заходiв - 1243 тис. грн тис. грн. - 

визнанi штрафи, пенi - 703 тис. грн. - утримання об'єктiв 

соцiального призначення - 12670 тис. грн. - благодiйна 

допомога - 603тис. грн. - резерв нарахований пiд 

знецiнення капiтального будiвництва (стадiон) - 1676 тис. 

грн. - премiї, вихiдна допомога, iншi виплати з/плати - 

3483тис. грн. - нарахування резерву боргiв на сумнiвну 

дебiторську заборгованiсть - 297 тис. грн. - нестачi, 

втрати, псування цiностей - 1227 тис. грн. - iнша 

реалiзацiя, що не є основним видом дiяльностi - 8593 тис. 

грн. - собiвартiсть реалiзованої валюти - 1278810 тис. грн. 

- вiдрахування профспiлкам - 10243тис. грн. - податок на 

додану вартiсть за рахунок прибутку - 8364тис. грн. - iншi 

операцiйнi витрати - 4537 тис. грн. РАЗОМ: 2739921 тис. 

грн. Структура "Iншiх доходiв": - зменшення додаткового 

капiталу на суму амортизацiї на майно в держарендi - 

606тис. грн. - металобрухт, запаснi частини вiд списання 

необоротних активiв - 9440 тис. грн. - необоротнi активи 

оприбуткованi як надлишки - 9 тис. грн. - iншi доходи 

(вiдшкодування збиткiв вiд крадiжок i нестач основних 

засобiв) - 458 тис. грн. -дохiд вiд реалiзацii необоротних 

активiв ? 211 тис.грн. РАЗОМ: 10724 тис. грн. Структура 

"Iнших витрат": - ремонт iнтернату - 393 тис. грн. - ремонт 

житлових будiвель мiста - 585 тис. грн. - списання 

необоротних активiв - 32360 тис. грн. - витрати пов'язанi з 

консервацiєю - 847 тис. грн. - допомога лiкувальним 

засобам мiста та храму ? 314 тис.грн. - iншi витрати - 496 

тис. грн. РАЗОМ: 34995 тис. грн. Структура "Iншiх 

фiнансових доходiв" - вiдсотки отриманi на залишки 

коштiв на рахунках - 142 тис. грн. - вiдсотковий дохiд при 

дисконтуваннi довгострокової дебiторської 

заборгованностi ? 268398 тис.грн. РАЗОМ: 268540 тис. 

грн. Структура "Фiнансових витрат" - вiдсотковi витрати 

по випущеним облiгацiям - 10 тис. грн. - витрати з 

розмiщення облiгацiй - 66 тис. грн. - дисконт по 



довгостроковiй дебiторськiй заборгованностi -381967тис. 

грн. РАЗОМ: 382043 тис. грн. У складi надзвичайних 

доходiв -3262тис.грн. та витрат ? 46929 тисгрн. 

вiдображенi доходи та витрати пов?язанi з аварiєю на 

шахтi ?Суходiльська - Схiдна?. 

Керівник Ангеловський О.А. 

Головний бухгалтер Москаленко Н.В. 



Звіт про рух грошових коштів 

за 2011 рік 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4209535 2518753 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 12 0 

Повернення авансів 030 240095 116 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 148 47 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 2401 2538 

Отримання субсидій, дотацій 050 71 89 

Цільового фінансування 060 20887 543 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 2809157 2572939 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 3586752 ) ( 1458901 ) 

Авансів 095 ( 551937 ) ( 862605 ) 

Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 1282 ) 

Працівникам 105 ( 666459 ) ( 568150 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 1098 ) ( 816 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 49 ) ( 2288 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 107196 ) ( 46979 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 483387 ) ( 395860 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 125832 ) ( 106879 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 1344686 ) ( 1309964 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 414910 341301 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 -43666 -1931 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 371244 339370 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 0 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 



- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 438522 ) ( 268017 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -438522 -268017 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -438522 -268017 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -67278 71353 

Залишок коштів на початок року 410 73191 1814 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 32 24 

Залишок коштів на кінець року 430 5945 73191 

Примітки 1. У складi надходжень по рядку 010 вiдображенi 

надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї вугiльної 

продукцiї разом з ПДВ - 4209535 тис. грн. 2. У складi 

надходжень по рядку 045 вiдображенi повернення 

грошових коштiв вiд фонду соцiального страхування за 

2010 рiк - 2401 тис. грн 3. У рядку 060 вiдображенi 

надходження грошових коштiв цiльового фiнансування 

дитячого оздоровчого табору - 594 тис. грн.; надходження 

вiд фонду соцiального страхування на виплату 

лiкарнянних листкiв - 20293 тис.грн. 4. У складi iнших 

надходжень по рядку 080 вiдображено 2809157тис. грн., а 

саме: - вiд реалiзацiї iноземної валюти - 1281330 тис. грн.;- 

вiд iншої реалiзацiї оборотних активiв - 1417538 тис. грн.; 

погашення претензiї - 109093тис грн; - iншi платежi - 1196 

тис. грн. 5.Показник статтi витрат на сплату товарiв (робiт, 

послуг) у сумi 3586752 тис. грн. - рядок 090, складається з: 

- витрат на сплату за товароматерiальнi цiнностi - 1168359 

тис. грн.; - витрат на сплату за роботи та послуги - 290542 

тис. грн.; 6.У складi iнших витрачань вiдображено 

1344686 тис. грн. - рядок 145, а саме: - витрачання на 

придбання iноземної валюти - 1279016 тис. грн.; - грошовi 



кошти утриманi та перерахованi з заробiтної плати 

працiвникiв - 51113 тис. грн.; - грошовi кошти 

перерахованi профспiлкi пiдприємства - 11077 тис. грн.; - 

банкiвськi послуги - 1280 тис. грн.; - благодiйна допомога 

- 603 тис. грн.; - допомога по навчанню дiтей загинувших 

робiтникiв - 164 тис. грн;перераховано для утримання 

профiлакторiя-498 тис.грн; перераховано по рiшенню суду 

за позивами фiзичних осiб - 530 тис грн; - iншi платежi - 

405 тис. грн. 

Керівник Ангеловський О.А. 

Головний бухгалтер Москаленко Н.В. 



Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 

 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 1475228 0 0 824126 0 -488133 0 0 1811221 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 
050 1475228 0 0 824126 0 -488133 0 0 1811221 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 
080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 

будівництва 
090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 -93706 0 84200 0 0 -9506 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 
130 0 0 0 0 0 -144288 0 0 -144288 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 

(часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 

акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 -606 0 0 0 0 -606 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -94312 0 -60088 0 0 -154400 

Залишок на кінець року 300 1475228 0 0 729814 0 -548221 0 0 1656821 

Примітки 1. Iнший додатковий капiтал: Звiт рядок 120 - вiдображено зменшення фонду 

дооцiнки на суму дооцiнки основних засобiв: - що вибули з балансу внаслiдок 

списання та нарахування амортизацiї по дооцiненим основним засобам - 84200 тис. 

грн; - по яким нарахованний резерв знецiнення, пiд списання ОЗ - 9506 тис.грн. 

РАЗОМ: 93706 тис. грн. Звiт рядок 280 - зменшено фонд майна, що не увiйшло до 

Статутного фонду, на суму нарахованої амортизацiї на них 606 тис. грн. 2. 



Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду складає - 548221 тис. грн., у тому числi 

збиток звiтного перiоду - 144288 тис. грн. 

Керівник Ангеловський О.А. 

Головний бухгалтер Москаленко Н.В. 



Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 

Залишок на початок 

року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування 

природними ресурсами 
010 1869 306 0 0 0 0 0 102 0 0 0 1869 408 

Права користування майном 020 232 82 0 0 0 0 0 12 0 0 0 232 94 

Права на комерційні 

позначення 
030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової 

властивості 
040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з 

ним права 
050 6572 1627 517 0 0 80 80 1009 0 0 0 7009 2556 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні активи 070 30 26 94 0 0 0 0 7 0 0 0 124 33 

Разом 080 8703 2041 611 0 0 80 80 1130 0 0 0 9234 3091 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0 

II. Основні засоби 

Групи основних 

засобів 

Код 

рядка 

Залишок на 

початок року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну оренду 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інвестиційна 

нерухомість 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати 

на поліпшення 

земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди 

та передавальні 
пристрої 

120 2447140 371513 282650 0 0 17095 13258 224352 0 0 9037 2712695 591644 0 0 8706 1231 

Машини та 

обладнання 
130 915945 363686 269123 0 0 18883 16060 208326 0 25 13863 1166210 569815 0 0 4897 2011 

Транспортні засоби 140 63360 17468 13846 0 0 328 325 10810 0 0 2429 76878 30382 0 0 14554 6804 

Інструменти, 
прилади, інвентар 

(меблі) 

150 12974 3597 3165 0 0 17 48 2759 0 0 7 16122 6315 0 0 163 91 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні 

насадження 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні активи 

200 8276 8276 3096 0 0 2214 2214 3096 0 1266 1266 10424 10424 0 0 8 8 

Тимчасові 

(нетитульні) 

споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні 
матеріальні активи 

250 281 147 302 0 0 0 0 6 0 0 0 583 153 0 0 0 0 

Разом 260 3447976 764687 572182 0 0 38537 31905 449349 0 1291 26602 3982912 1208733 0 0 28328 10145 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 7660 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 276236 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 6845 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 



З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 44519 88527 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 415525 112842 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 3381 263 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 726 115 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 464151 201747 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 



облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю  (424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 6216 5609 

Операційна курсова різниця 450 2567 1475 

Реалізація інших оборотних активів 460 1400123 1393273 

Штрафи, пені, неустойки 470 79 703 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 451 12670 

Інші операційні доходи і витрати 490 1302163 1413730 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 297 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 1227 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 



Проценти 540 X 0 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 268540 382043 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 32360 

Інші доходи і витрати 630 10724 2635 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 2 

Поточний рахунок у банку 650 5943 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 5945 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на початок 

Збільшення за звітний рік Використано у 

звітному році 

Сторновано 

використану 

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

Залишок 

на кінець нараховано додаткові 



року (створено) відрахування суму у звітному 

році 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам 
710 69266 202220 0 176232 0 0 95254 

Забезпечення наступних витрат на 

додаткове пенсійне забезпечення 
720 589878 42696 0 78568 0 0 554006 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання гарантійних зобов’язань 
730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання зобов’язань щодо обтяжливих 

контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 71442 297 0 0 1465 0 70274 

Разом 780 730586 245213 0 254800 1465 0 719534 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої вартості 

реалізації 
уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 62125 0 5320 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810 6307 0 0 

Паливо 820 13359 0 10 

Тара і тарні матеріали 830 251 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 

Запасні частини 850 41634 0 1085 



Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 7642 0 0 

Незавершене виробництво 890 17227 0 0 

Готова продукція 900 30842 0 228 

Товари 910 30 0 0 

Разом 920 179417 0 6643 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 179417 

переданих у переробку (922) 303 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 1992 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Всього на кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 1128325 1124845 0 3480 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 611134 18769 485267 107098 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 1227 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 639 



Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 

072) 
980 1568 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 116682 

Відстрочені податкові активи:  

- на початок звітного року 1220 299222 

- на кінець звітного року 1225 306224 

Відстрочені податкові зобов’язання:  

- на початок звітного року 1230 158384 

- на кінець звітного року 1235 73494 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 24790 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1241 116682 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -7002 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -84890 



Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 450479 

Використано за рік - усього 1310 450479 

в тому числі на:  

- будівництво об’єктів 1311 76221 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 373532 

- з них машини та обладнання 1313 229858 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 726 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 

 1317 0 

XIV. Біологічні активи 

 

Групи біологічних 

активів 

Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на початок 

року Надійшло 

за рік 

Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

Вигоди від 

відновлення 

корисності 

Залишок на кінець року Залишок 

на 

початок 

року 

Надійшло 

за рік 

Зміни 

вартості 

за рік 

Вибуло 

за рік 

Залишок 

на 

кінець 

року 
первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні 

активи - усього 

у тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші довгострокові 

біологічні активи 
1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні 

активи - усього 

у тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

тварини на вирощуванні 

та відгодівлі 
1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 

(крім тварин на 

вирощуванні та 
відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші поточні біологічні 

активи 
1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 
(1432) 0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження 

права власності 
(1433) 0 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, пов'язані з 

біологічними 

перетвореннями 

Результат від 

первісного 

визнання 
Уцінка 

Виручка від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 

первісного 

визнання та 

реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові 

біологічні активи рослинництва - 
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



усього 

у тому числі: 

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи 

рослинництва 
1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові 

біологічні активи тваринництва - 

усього 

у тому числі: 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи 

тваринництва 
1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



та додаткові біологічні активи - 

разом 

 

Керівник Ангеловський О.А. 

Головний бухгалтер Москаленко Н.В. 

 


