
 

 

Титульний аркуш 
 

04.02.2022 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

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

в.о.генерального директора    Кононов Валентин Васильович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 
 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32363486 
4. Місцезнаходження: 87504, Україна, Донецька обл., мiсто Марiуполь, ПРОСПЕКТ 
НIКОПОЛЬСЬКИЙ, будинок 54, корпус 4 
5. Міжміський код, телефон та факс: (050) 4762226,  
6. Адреса електронної пошти: r.v.kudarenko@metinvestholding.com 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 31.01.2022,  
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Річну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 

https://coal.metinvestholding.com/ru/ab
out/info 04.02.2022 



 

 

ринку (URL-адреса сторінки) (дата) 



 

 

Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента X 
7. Судові справи емітента X 
8. Штрафні санкції щодо емітента X 
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів X 



 

 

(учасників) на загальних зборах емітента 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  



 

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду  
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) 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  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. 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  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
Станом на 31.12.2019 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" (надалi - ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" або Емiтент, або 
Товариство) є приватним акцiонерним товариством, в зв'язку з чим рiчна iнформацiя емiтента 
за 2018 рiк пiдготовлена у вiдповiдностi до абзацу 4 пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013 р. № 2826 i не включає: 
п.2. iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi; 



 

 

п.4. iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств); 
- iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 
особам емiтента в разi їх звiльнення; 
п.14. iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть 
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 
п.15. iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 
п.17 (5). iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 
п.18. звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будiвництва); 
п.25. iнформацiю про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв; 
п.26. iнформацiю про вчинення значних правочинiв; 
п.27. iнформацiю про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;  
п.28. iнформацiю про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 
п.29. пiдтвердження аудитором (аудиторською фiрмою) рiчної фiнансової звiтностi; 
п.30. аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової 
звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою); 
п.31. рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 
Примiтки: 
п.3. вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не заповнюється - Товариству не 
належить в iнших юридичних особах вiдсоток акцiй (часток, паїв), що перевищує 5 вiдсоткiв; 
п.5. iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється - Товариство не проводило 
рейтингову оцiнку  
п.12. Таблиця "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням 
вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" заповнена на пiдставi даних, якi були 
взятi Товариством на сайтi https://smida.gov.ua;    
п.13. iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй заповнена на пiдставi даних, 
якi були взятi Товариством на сайтi https://smida.gov.ua;                      ; 
- Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй  не заповнюється - 
такi фiзичнi особи у звiтному перiодi були вiдсутнi. 
п.17 (3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнюється - Товариство 
не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.  
п.17 (4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється - Товариство не здiйснювало 
випуск похiдних цiнних паперiв, що пiдлягають реєстрацiї.  
п.17 (6) Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не 
заповнюється - Товариство не здiйснювало викуп (продаж ранiше викуплених товариством 
акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду. 
п.19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 
такого емiтента не заповнюється - у власностi працiвникiв емiтента немає цiнних паперiв (крiм 
акцiй) такого емiтента. 
п.20. iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 



 

 

вiдсотка розмiру статутного капiталу не заповнюється - у власностi працiвникiв емiтента 
немає акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу. 
п.21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 
таких цiнних паперiв не заповнюється - вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних 
паперiв Товариства.  
- Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не заповнюється, оскiльки виходячи з 
вимог пункту 9 роздiлу II НП(С)БУ емiтентом обраний спосiб складання звiтностi про рух 
грошових коштiв (за прямим методом) з обранням вiдповiдної форми звiтностi. 
п.23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не 
заповнюється - протягом звiтного перiода Товариство не приймало рiшення про виплату 
дивiдендiв i  не здiйснювало виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами.  
п.24 (4). Iнформацiя  про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не 
заповнюється - дохiд (виручка) Товариства вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає 
менше нiж 5 млн.грн.. 
п.24 (5). Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється - дохiд (виручка) 
Товариства вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.. 
п.33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi  договори, укладенi акцiонерами 
(учасниками) такого емiтента, яка наявна у емiтента не заповнюється - Товариство не володiє 
iнформацiєю щодо укладених акцiонерами акцiонерних або корпоративних договорiв. 
п.34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннсть 
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не заповнюється -  Товариство не володiє 
iнформацiєю щодо будь-яких  таких договорiв та/або правочинiв. 
п.35. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що 
виникала протягом звiтного перiоду не заповнюється - протягом звiтного перiоду у Товариства 
не виникало особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери. 
п.36 - п.45. не заповнюється - Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, емiтентом 
iпотечних облiгацiй, емiтентом сертифiкатiв ФОН. 
 
Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 13.05.2019 року (протокол №98) дiюче 
протягом звiтного перiоду мiсцезнаходження ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", а саме: 93404, 
Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетикiв, буд.54 , було змiнено на нове 
мiсцезнаходження: 87504, Донецька область, м.Марiуполь, проспект Нiкопольський, буд.54, 
корпус 4.  
 
Виробничi потужностi ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" розташованi на територiї Луганської 
областi, де згiдно Указу Президента України вiд 04.04.2014р №405/2014"Про рiшення Ради 
нацiональної безпеки i оборони України вiд 13 квiтня 2014 року "Про невiдкладнi заходи щодо 
подолання терористичної загрози i збереження територiальної цiлiсностi України"  та Указу 
Президента "Про затвердження рiшення РНБО "При широкомасштабну антитерористичну 
операцiю на територiї Донецької та Луганської областей" вiд 30.03.2018 року №116/2018 
проводиться оперцiя об'єднаних сил (ООС). 
На момент складання фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019 р. ООС триває, рiшення про її 
припинення не прийняте. В лютому 2017 керiвництво невизнаних республiк ДНР i ЛНР 
заявило свої вимоги щодо необхiдностi перереєстрацiї пiдприємств, що перебувають на 
тимчасово неконтрольованiй територiї, та сплати податкiв самопроголошеним республiкам. 
Внаслiдок цих вимог та захоплення майна 15 березня 2017 керiвництво ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ"  визнало, що контроль над Товариством та матерiальними 



 

 

активами, якi розташованi на тимчасово неконтрольованiй територiї, втрачено. Внаслiдок 
втрати контролю над основними засобами  та товарно-матерiальними цiнностями було 
нараховано резерв знецiнення. На теперiшнiй час знецiненi активи юридично перебувають у 
власностi пiдприємства, проте фактично знаходяться в незаконному володiннi невстановлених 
осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 



 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 
2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 14.06.2004 
4. Територія (область) 
 Донецька обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 1475228000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 1 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 05.10 - добування кам"янного вугiлля 
 42.99 - Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у. 
 85.59 - Iншi види освiти, н. в. i. у. 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", 
МФО 334851 
2) IBAN 
 26002962486033 
3) поточний рахунок 
 26002962486033 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 , МФО  
5) IBAN 
  
6) поточний рахунок 
  
 
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента 
1) Найменування 
 СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ "КРАСНОДОНВУГЛЕПОСТАЧАННЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94407, Луганська обл., м.Сорокине, 10 КВАРТАЛ 1 ЛIНIЯ, буд.1 
3) Опис 
 Структурний пiдроздiл ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 



 

 

березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства   на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться в 
незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 
1) Найменування 
 СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ "УПРАВЛIННЯ ПО МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ ТА 
РЕМОНТУ ГIРНИЧОШАХТНОГО ОБЛАДНАННЯ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94407, Луганська обл., м.Сорокине, пр. 60 рiччя СРСР 
3) Опис 
 Структурний пiдроздiл ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 
березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства   на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться в 
незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 
1) Найменування 
 СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ "КРАСНОДОНВАНТАЖТРАНС" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94407, Луганська обл., м.Сорокине, вул. Першокiнна, буд.1"А" 
3) Опис 
 Структурний пiдроздiл ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 
березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства   на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться в 
незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 
1) Найменування 
 СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ "КРАСНОДОНСЬКИЙ ЛIКУВАЛЬНО 
-ДIАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "УЛЬТРАМЕД" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94405, Луганська обл., м.Сорокине, пр. 60 рiччя СРСР, буд.8 
3) Опис 
 Структурний пiдроздiл ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 
березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства   на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться в 
незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 
1) Найменування 
 СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ "ШАХТОУПРАВЛIННЯ "МОЛОДОГВАРДIЙСЬКЕ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94415, Луганська обл., м.Сорокине, мiсто Молодогвардiйськ 
3) Опис 
 Структурний пiдроздiл ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 
березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства   на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться в 



 

 

незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 
1) Найменування 
 СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ "ШАХТОУПРАВЛIННЯ "САМСОНIВСЬКЕ - ЗАХIДНЕ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94472, Луганська обл., Сорокинський р-н, с.Самсонiвка 
3) Опис 
 Структурний пiдроздiл ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 
березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства   на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться в 
незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 
1) Найменування 
 СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ "ШАХТА IМЕНI М.П.БАРАКОВА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94420, Луганська обл., м.Сорокине, мiсто Суходiльськ 
3) Опис 
 Структурний пiдроздiл ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 
березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства   на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться в 
незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 
1) Найменування 
 СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ "ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
"САМСОНIВСЬКА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94415, Луганська обл., м.Сорокине, мiсто Молодогвардiйськ 
3) Опис 
 Структурний пiдроздiл ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 
березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства   на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться в 
незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 
1) Найменування 
 СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
"ДУВАНСЬКА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94420, Луганська обл., м.Сорокине, мiсто Суходiльськ 
3) Опис 
 Структурний пiдроздiл ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 
березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства   на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться в 
незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 



 

 

1) Найменування 
 СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ " ШАХТОУПРАВЛIННЯ "СУХОДIЛЬСЬКЕ - СХIДНЕ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94420, Луганська обл., м.Сорокине, мiсто Суходiльськ 
3) Опис 
 Структурний пiдроздiл ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 
березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства   на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться в 
незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 
1) Найменування 
 ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ "САНАТОРIЙ - ПРОФIЛАКТОРIЙ 
"МОЛОДОГВАРДIЙСЬКИЙ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94415, Луганська обл., м.Сорокине, мiсто Молодогвардiйськ 
3) Опис 
 Структурний пiдроздiл ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 
березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства   на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться в 
незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 
1) Найменування 
 СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ "МЕДИЧНА СЛУЖБА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94405, Луганська обл., м.Сорокине, пр.60 рiччя СРСР, буд.8 
3) Опис 
 Структурний пiдроздiл ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 
березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства   на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться в 
незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 
1) Найменування 
 ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ "САНАТОРIЙ - ПРОФIЛАКТОРIЙ "СХIДНИЙ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 94466, Луганська обл., Сорокинський р-н, с.Великий Суходiл 
3) Опис 
 Структурнi пiдроздiли ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" географiчно розташований на 
територiї Луганської областi, в зонi ООС. Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 15 
березня 2017 року заявило про втрату контролю над активами та майном Товариства  на 
неконтрольованiй територiї (НКТ). На теперiшнiй час майно та активи Товариства знаходяться у 
незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої ЛНР. 
 



 

 

 
16. Судові справи емітента 

 
№ 
з/п 

Номер справи 
Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 
справи 

1 913/1385/16 Господарський суд 
Луганської областi 

ТОВ "Луганське 
енергетичне 
об`єднання" 

ПрАТ 
"Краснодонвугiлля" 

 Стягнення заборгованостi за 
поставлену електричну енергiю 

у розмiрi 81 129 910,78 грн. 

Рiшенням 
Господарського 
суду Луганської 

областi вiд 
28.11.2019р. 

позовнi вимоги 
задоволенi 
частково у 

розмiрi 
Решением 

Хозяйственного 
суда Луганской 

области от 
28.11.2019 
исковые 

требования 
удовлетворены 

частично в 
размере 76 174 

146,31 
грн.Ухвалою 

Опис: 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги на суму 10 або бiльше вiдстокiв активiв емiтента, протягом 2019 року не порушувались. 
2 21/52б Господарський суд 

Луганської областi 
ТОВ "Оптова 

компанiя "Шлях" 
ПрАТ 

"Краснодонвугiлля" 
 Про банкрутство ПрАТ 

"Краснодонвугiлля" 
Ухвалою 

Господарського 
суду Луганської 

областi вiд 
14.06.2018р. 
затверджено 

мирову угоду, 
провадження по 

справi 
припинено.Пост

ановою 
Схiдного 



 

 

апеляцiйного 
господарського 

суду вiд 
14.01.2019р. 
апеляцiйна 

скарга 
залишена без 
задоволення. 

Опис: 
 



 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено 
штрафну санкцію 

 Орган, який 
наклав штрафну 

санкцію 
Вид стягнення 

Інформація про 
виконання 

1 316-СХ-6-Е, 
07.06.2018 

Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

штраф Кошти за штрафнi 
санкцiї перераховано 
28.08.2018 року. 

Опис: 
Згiдно Постанови НКЦПФР №316-СХ-6-Е вiд 07.06.2018 року на ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" за 
правопорушення на ринку цiнних паперiв накладено санкцiю у виглядi штрафу в розмiрi 20 (двадцять) 
неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, що складає 340.00 грн. 

2 317-СХ-6-Е, 
07.06.2018 

Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

штраф Кошти за штрафнi 
санкцiї перераховано 
28.08.2018 року. 

Опис: 
Згiдно Постанови НКЦПФР №317-СХ-6-Е вiд 07.06.2018 року на ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" за 
правопорушення на ринку цiнних паперiв накладено санкцiю у виглядi штрафу в розмiрi 20 (двадцять) 
неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, що складає 340.00 грн. 

3 318-СХ-6-Е, 
07.06.2018 

Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

штраф Кошти за штрафнi 
санкцiї перераховано 
28.08.2018 року. 

Опис: 
Згiдно Постанови НКЦПФР №318-СХ-6-Е вiд 07.06.2018 року на ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" за 
правопорушення на ринку цiнних паперiв накладено санкцiю у виглядi штрафу в розмiрi 20 (двадцять) 
неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, що складає 340.00 грн. 

4 319-СХ-6-Е, 
07.06.2018 

Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

попередження Згiдно Постанови 
НКЦПФР 
№319-СХ-6-Е вiд 
07.06.2018 року на 
ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛ
ЛЯ" за 
правопорушення на 
ринку цiнних паперiв 
накладено санкцiю у 
виглядi попередження. 

Опис: 
Згiдно Постанови НКЦПФР №319-СХ-6-Е вiд 07.06.2018 року на ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" за 
правопорушення на ринку цiнних паперiв накладено санкцiю у виглядi попередження. 

 

XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
У вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства не 
вiдбувалися. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 



 

 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Станом на 31.12.2019 р. середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу  
- 1 особа; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв  - 0 осiб; середня чисельнiсть осiб, якi 
працюють за сумiсництвом - 1 особа; середня чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах 
неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб. 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
В звiтному роцi Товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, 
пiдприємствами, установами.  
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Протягом звiтного перiоду з боку третiх осiб нiяких пропозицiй щодо реорганiзацiї не було. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Органiзацiя бухгалтерського облiку Товариством проводиться вiдповiдно до Мiжнародних 
Стандартiв бухгалтерського облiку (МСФО), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV та 
затвердженiй облiковiй полiтицi. 
Iнформацiя про активи, зобов'язання та власний капiтал Товариства у фiнансовiй звiтностi 
розкрита вiдповiдно до МСФО. 
У Балансi  активи та зобов'язання Товариства розподiленi на поточнi та непоточнi, як окремi 
класифiкацiї. Розподiл проведено з урахуванням термiну їх використання протягом 12 мiсяцiв 
пiсля звiтного перiоду. 
Згiдно Наказу Товариства облiкова полiтика пiдприємства - це сукупнiсть методiв, якi 
використовуються пiдприємством пiд час ведення бухгалтерського облiку для складання та 
подання фiнансової звiтностi.  
 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, 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; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію 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 у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Протягом звiтного 2019 року Товариство не здiйснювало господарської дiяльностi. 
 
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, їх 
вартість і спосіб фінансування  
Капiтальнi iнвестицiї в капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, малоцiнних 
необоротних активiв та нематерiальних активiв здiйснювались емiтентом в 2014-2017 роках. 
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" iнвестував кошти в 
прохiдницьку, добичну технiку, пiдземний транспорт, модернiзацiю, реконструкцiю, 
будiвництво стацiонарних установок, дегазацiю вугiльних пластiв, на охорону працi i 
промислову безпеку, використання нових технологiй, IТ-технологiї. 
 
За останнi п'ять рокiв здiйснив наступнi значнi придбання активiв: 
 
У 2014 роцi придбано основних засобiв на суму 430 337,67тис.грн 
 
У 2015 роцi придбано основних засобiв на суму 85 649,37тис. грн.,  
 
У 2016 роцi придбано основних засобiв на суму 412 798,00тис. грн.,  
 
У 2017 роцi придбано основних засобiв на суму 76 915,29 тис. грн.. 
 
У 2018 роцi не придбавалися основнi засоби. 
 
У 2019 роцi не придбавалися основнi засоби. 
 
 
 
 
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. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 



 

 

виробничих потужностей після її завершення 
Внаслiдок захоплення майна 15 березня 2017 керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 
визнало, що контроль над Товариством та матерiальними активами, якi розташованi на 
тимчасово неконтрольованiй територiї, втрачено. Внаслiдок втрати контролю над основними 
засобами та товарно-матерiальними цiнностями  було нараховано резерв знецiнення. На 
теперiшний час знецiненi активи  юридично перебувають у власностi пiдприємства, проте 
фактично знаходяться в незаконному володiннi невстановлених осiб, представникiв так званої 
ЛНР.   
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть емiтента, -  це збройний конфлiкт на сходi 
України, який принiс негативнi наслiдки для бiзнесу, який знаходиться на непiдконтрольнiй 
територiї в Луганськiй областi. Емiтент не може перенести свої виробничi активи на 
пiдконтрольну територiю. 
ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" переформатувало свiй офiс на пiдконтрольну Українi 
територiю. Вiдповiдно до українського законодавства перереєструвалося на пiдконтрольнiй 
українськiй територiї та сплачує податки до державного бюджету, але це не дає можливостi 
вести бiзнес на повну потужнiсть. Протягом звiтного року Товариство не здiйснювало 
господарської дiяльностi та протягом останнiх рокiв Товариство отримує збитки, Серед проблем 
та факторiв ризику, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, найбiльш суттєвими є: полiтичнi та 
загальноекономiчнi (збройний конфлiкт на сходi України, рiзка змiна законодавства у сферi 
оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у галузi, в якiй здiйснює 
дiяльнiсть Товариство), противоправнi дiї третiх осiб.  
 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
У звiтному перiодi дiяльнiсть Товариства знаходилась пiд впливом  полiтичної i економiчної 
невизначеностi в Українi та безперервного вiйськового протистояння на сходi України.  Цi 
фактори мають негативний вплив на результати дiяльностi Товариства  та його фiнансовий 
стан, характер якого на поточний момент визначити неможливо.  
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
В 2019 роцi договори (контракти) мiж Товариством та iншими юридичними особами не 
укладалися. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Стратегiя  дiяльностi  Товариства на наступний рiк не передбачає розширення виробництва, 
реконструкцiї тощо. До найбiльш iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть 
Товариства в майбутньому, вiдносяться економiчнi, полiтичнi та законодавчi змiни. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 



 

 

В 2019 роцi витрат на дослiдження та розробки не здiйснювалося. 
 
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 
Виробничi потужностi ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" розташованi на територiї Луганської 
областi, де згiдно Указу Президента України вiд 04.04.2014р №405/2014 "Про рiшення Ради 
нацiональної безпеки i оборони України вiд 13 квiтня 2014 року "Про невiдкладнi заходи щодо 
подолання терористичної загрози i збереження територiальної цiлiсностi України" та Указу 
Президента "Про затвердження рiшення РНБО "Про широкомасштабну антитерористичну 
операцiю на територiї Донецької та Луганської областей" вiд 30.03.2018 р. № 116/2018,  
проводиться операцiя об'єднаних сил (ООС). 
На момент складання фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019 р. ООС триває, рiшення про її 
припинення не прийняте. В лютому 2017 керiвництво невизнаних республiк "ДНР" i "ЛНР" 
заявило свої вимоги щодо необхiдностi перереєстрацiї пiдприємств, що перебувають на 
тимчасово неконтрольованiй територiї, та сплати податкiв самопроголошеним республiкам. 
Внаслiдок цих вимог та захоплення майна 15 березня 2017 керiвництво ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" визнало, що контроль над Товариством та матерiальними активами, 
якi розташованi на тимчасово неконтрольованiй територiї, втрачено. Внаслiдок втрати контролю 
над основними засобами та товарно матерiальними цiнностями  було нараховано резерв 
знецiнення. На теперiшний час знецiненi активи  юридично перебувають у власностi 
пiдприємства, проте фактично знаходяться в незаконному володiннi невстановлених осiб, 
представникiв так званої ЛНР.  Для захисту своїх прав у цьому питаннi Група Метiнвест 
звернулася як до державних органiв України, так i до мiжнародних органiзацiй 
Керiвництво пiдтверджує, що юридичний контроль над пiдприємством не змiнився i, вiдповiдно, 
пiдприємство здатне продовжувати вести дiяльнiсть в рамках українського законодавства. 
 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 
акцiонерiв - 
вищий орган 
Товариства 

Голова Загальних зборiв, Секретар 
Загальних зборiв, акцiонери - власники 
простих iменних акцiй Товариства або 

їх уповноваженi представники 

У Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства можуть брати участь особи, 

включенi до перелiку акцiонерiв, якi 
мають право на таку участь, або їх 

уповноваженi представники. На 
Загальних зборах акцiонерiв 

Товариства за запрошенням особи, яка 
скликає Загальнi збори акцiонерiв 
Товариства, також можуть бути 

присутнi представник незалежного 
аудитора (аудиторської фiрми) 
Товариства та посадовi особи  

Товариства незалежно вiд володiння 
ними акцiями цього Товариства, а 
також представник органу, який 

вiдповiдно до Статуту Товариства 
представляє права та iнтереси 



 

 

трудового колективу. 
Наглядова рада 

Товариства 
Голова Наглядової ради, Секретар 

Наглядової ради, Члени Наглядової 
ради 

Риженков Юрiй Олександрович - член 
Наглядової ради (представник 

акцiонера); 
Погожев Олександр Володимирович - 

член Наглядової ради (представник 
акцiонера);  

Данкова Юлiя Сергiївна - член 
Наглядової ради (представник 

акцiонера); 
Романова Свiтлана Миколаївна - член 

Наглядової ради (представник 
акцiонера); 

Хазiмова Ольга Вiкторiвна - член 
Наглядової ради (незалежний 

директор). 
 

Генеральний 
директор  - 

одноособовий 
виконавчий орган 

Товариства 

Генеральний директор Виконуючий обов'язки Генерального 
директора Кононов Валентин 

Васильович 

Ревiзiйна комiсiя 
Товариства (у разi 

обрання 
Загальними 

зборами 
акцiонерiв). 

Голова Ревiзiйної комiсiї, члени 
Ревiзiйної комiсiї 

Загальними зборами акцiонерiв 
Ревiзiйна комiсiя не обиралася 

 



 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
Рік 

народ
ження 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

Найменування 
підприємства, 

ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

виконуючий обов'язки 
Генерального 

директора 

Кононов Валентин 
Васильович 

1986 Вища 16 

ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", 

32363486, ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", 

32363486, - фiнансовий 
контролер Товариства ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ". 

16.03.2017, 
обрано 

безстроково 

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, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разi прийняття/затвердження), рiшеннями Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед 
юридичними та фiзичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь 
Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний 
директор Товариства самостiйно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановленi цим 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.  
Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здiйснюється за рiшенням Наглядової ради 
Товариства. Повноваження особи, яка здiйснює повноваження Генерального директора, припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним 



 

 

прийняттям рiшення про призначення особи, яка здiйснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його 
повноваження. 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) (у випадку наявностi). 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.  
Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства визначенi статею 17 Статуту Товариства.   
 
15.03.2017 року Наглядовою радою ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ"  було прийнято рiшення про призначення з 16.03.2017 року виконуючим 
обов'язки Генерального директора Товариства Кононова Валентина Васильовича з наданням йому усiх повноважень Генерального директора 
згiдно Статуту Товариства (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), пiдстава: протокол №89 засiдання Наглядової ради Товариства 
вiд 15.03.2017 р. Термiн на який обрано посадову особу: з 16.03.2017 року - безстроково. Зазначена особа акцiями Товариства не володiє, 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  
Загальний стаж роботи - 15 рокiв. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:   
- начальник вiддiлу маркетингових дослiджень i економiчного аналiзу договорiв ДП НВКГ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ";  
- помiчник фiнансового директора ПАТ "КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ";  
- фiнансовий контролер ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ".  
Кононов В. В. обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: 
- Фiнансовий директор ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", мiсцезнаходження: 93404, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; 
- Фiнансовий директор та  в.о. Генерального директора ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ", мiсцезнаходження: 87534, Донецька 
обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А. 
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадової особи - Генерального директора емiтента не вiдбувалося.  
 

2 
Член Наглядової ради 

(представник 
акцiонера) 

Риженков Юрiй 
Олександрович 

1976 

Вища: Донецький 
державний технiчний 

унiверситет, 
спецiальнiсть - 

мiжнародна 
економiка, 

квалiфiкацiя 
спецiалiста - 

економiст, рiк 
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ТОВ "ДТЕК", 39307323, ТОВ 
"ДТЕК", 39307323,  

виконавчий директор ТОВ 
"ДТЕК" 

01.05.2016, 
обрано 

строком на 3 
(три) роки 



 

 

закiнчення - 2000; 
London Business 

School, MBA 
(Магiстр управлiння 

бiзнесом), рiк 
закiнчення - 2006 

Опис: 
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось.  
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд  29 квiтня 2016 року (Протокол № 14)  було встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради 
Товариства - 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Риженкова Юрiя Олександровича членом Наглядової ради Товариства як представника акцiонера 
строком на 3 (три) роки.  
Посадова особа не отримує винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. 
Непогашених судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не має. 
Загальний стаж роботи - 20 рокiв. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 
Всi повноваження та обов'язки посадової особи Товариства визначенi у статтi 16 Статуту Товариства. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  
- з 2010 р. по 2013 р. - виконавчий директор ТОВ "ДТЕК"; 
- з 2013 р. до теперiшнього часу - Генеральний директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ". 
 
Член Наглядової ради Товариства Риженков Юрiй Олександрович обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах:  
- Генеральний директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 
116-А;  
- Директор А Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), 
мiсцезнаходження: Nassaulaan 2A, 2514JS's-Gravenhage, м. Гаага, Нiдерланди.  
Посадова особа, також, з 01.05.2016 р. обiймала посаду члена Наглядової ради в наступних юридичних особах:  
- ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; 
- ПРАТ "ХТЗ", мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; 
- ПРАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА", мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; 
- ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 
- ПРАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Iллiча, б. 54, блок 4; 
- ПРАТ "АКХЗ", мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; 
- ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; 
- ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС", мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; 
- ПРАТ "IНГЗК", мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; 
- ПРАТ "ЦГЗК"; мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 
- ПРАТ "ПIВНГЗК", мiсцезнаходження: 50079, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 



 

 

- ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 
- ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ", мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 
 

3 

Член Наглядової ради 
(представник 

акцiонера) 

Погожев Олександр 
Володимирович 

1966 

Вища: Державна 
академiя управлiння 

iм. Орджонiкiдзе, 
спецiальнiсть - 
<Фiнансовий 

менеджмент>, 
квалiфiкацiя 
спецiалiста - 

менеджер, рiк 
закiнчення - 1995; 

University of 
Northumbria at 

Newcastle, MBA 
(Магiстр управлiння 

бiзнесом), рiк 
закiнчення - 2003 
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ТОВ "МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ", 34093721, ТОВ 
"МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", 

34093721,  Директор 
Металургiйного дивiзiону,  

ТОВ "МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ" 

01.05.2016, 
обрано 

строком на 3 
(три) роки 

Опис: 
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось.  
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд  29 квiтня 2016 року (Протокол № 14)  було встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради 
Товариства - 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Погожева Олександра Володимировича членом Наглядової ради Товариства як представника 
акцiонера строком на 3 (три) роки.  
Посадова особа не отримує винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. 
Непогашених судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не має. 
Загальний стаж роботи - 26 рокiв.   
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 
Всi повноваження та обов'язки посадової особи Товариства визначенi у статтi 16 Статуту Товариства 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  
- з 2010 р. по 2016 р. Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; 
- з 2016 р. по теперiшнiй час  Операцiйний директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" 
Член Наглядової ради Товариства Погожев Олександр Володимирович обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах:  
- Операцiйний Директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 
116-А.  
Посадова особа, також, з 01.05.2016 р. обiймала посаду члена Наглядової ради в наступних юридичних особах:  
- ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; 



 

 

- ПРАТ "ХТЗ", мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; 
- ПРАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА", мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; 
- ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 
- ПРАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Iллiча, б. 54, блок 4; 
- ПРАТ "АКХЗ", мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; 
- ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; 
- ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС", мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; 
- ПРАТ "IНГЗК", мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; 
- ПРАТ "ЦГЗК"; мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 
- ПРАТ "ПIВНГЗК", мiсцезнаходження: 50079, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 
- ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 
- ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ", мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 
 

4 

Член Наглядової ради 
(представник 

акцiонера) 
Данкова Юлiя Сергiївна 1978 

Вища: Криворiзький 
технiчний 

унiверситет, 
спецiальнiсть - 

менеджмент 
зовнiшньоекономiчн

ої дiяльностi, 
квалiфiкацiя 
спецiалiста - 

менеджер-економiст, 
рiк закiнчення - 2000 
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ТОВ "МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ", 34093721, ТОВ 
"МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", 

34093721, Директор 
департаменту контролiнгу, 

ТОВ "МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ" 

01.05.2016, 
обрано 

строком на 3 
(три) роки 

Опис: 
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось.  
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд  29 квiтня 2016 року (Протокол № 14)  було встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради 
Товариства - 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Данкову Юлiю Сергiївну членом Наглядової ради Товариства як представника акцiонера строком на 
3 (три) роки.  
Посадова особа не отримує винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. 
Непогашених судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не має. 
Загальний стаж роботи - 18 рокiв.  
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 
Всi повноваження та обов'язки посадової особи Товариства визначенi у статтi 16 Статуту Товариства 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:   
- з 2010 р. до 2015 р. Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ";  
- з 2015 р. по 2016 р. Директор департаменту контролiнгу ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; 



 

 

- з 2016 р. по теперiшнiй час - Фiнансовий директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ".  
Член Наглядової ради Товариства Данкова Юлiя Сергiївна обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: 
- Фiнансовий директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116-А;  
Посадова особа, також, обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних юридичних особах:  
- ПАТ "ПIВДГЗК", мiсцезнаходження: 50026, Днiпропетровська область, Кривий Рiг; 
- ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; 
- ПРАТ "ХТЗ", мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; 
- ПРАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА", мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; 
- ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 
- ПРАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Iллiча, б. 54, блок 4; 
- ПРАТ "АКХЗ", мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; 
- ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; 
- ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС", мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; 
- ПРАТ "IНГЗК", мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; 
- ПРАТ "ЦГЗК"; мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 
- ПРАТ "ПIВНГЗК", мiсцезнаходження: 50079, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 
- ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 
- ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ", мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 
 

5 

Член Наглядової ради 
(представник 

акцiонера) 

Романова Свiтлана 
Миколаївна 

1976 

Вища: Київський 
унiверситет iм. 

Тараса Шевченка, 
Iнститут 

мiжнародних 
вiдносин, 

спецiальнiсть - 
Мiжнародне право, 

квалiфiкацiя 
спецiалiста - магiстр 
мiжнародного права, 

перекладач з 
англiйської мови, рiк 

закiнчення - 1999 
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ТОВ "МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ", 34093721, ТОВ 
"МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", 

34093721, Директор з 
правового забезпечення, ТОВ 

"МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" 

01.05.2016, 
обрано 

строком на 3 
(три) роки 

Опис: 
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось.  
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд  29 квiтня 2016 року (Протокол № 14)  було встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради 
Товариства - 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Романову Свiтлану Миколаївну членом Наглядової ради Товариства як представника акцiонера 



 

 

строком на 3 (три) роки.  
Посадова особа не отримує винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. 
Непогашених судимостей за корисливi злочини посадова особа товариства не має. 
Загальний стаж роботи - 21 рiк. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 
Всi повноваження та обов'язки посадової особи Товариства визначенi у статтi 16 Статуту Товариства.  
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  
- з 2012 р. до теперiшнього часу Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ". 
Член Наглядової ради Товариства Романова Свiтлана Миколаївна обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: 
- Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект 
Нахiмова, буд. 116-А.  
Посадова особа, також, з 01.05.2016 р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних юридичних особах:  
- ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; 
- ПРАТ "ХТЗ", мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; 
- ПРАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА", мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; 
- ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 
- ПРАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Iллiча, б. 54, блок 4; 
- ПРАТ "АКХЗ", мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; 
- ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; 
- ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС", мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; 
- ПРАТ "IНГЗК", мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; 
- ПРАТ "ЦГЗК"; мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 
- ПРАТ "ПIВНГЗК", мiсцезнаходження: 50079, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 
- ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ", мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 
- ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ", мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 
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Член Наглядової ради 
(незалежний директор) 

Хазiмова Ольга Вiкторiвна 1984 вища 14 

ТОВ "МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ", 34093721, ТОВ 
"МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", 

34093721, Начальник 
управлiння фiнансового 

контролю фiнансової 
дирекцiї, ТОВ "МЕТIНВЕСТ 

ХОЛДИНГ" 

01.05.2016, 
обрано 

строком на 3 
(три) роки 

Опис: 
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової ради емiтента не вiдбувалось.  
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд  29.04.2016 року (Протокол №14)  було встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради 



 

 

Товариства - 5 осiб та обрано з 01.05.2016 року Хазiмову Ольгу Вiкторiвну членом Наглядової ради Товариства як незалежного директора строком 
на 3 (три) роки.  
Посадова особа не отримує винагороди. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Всi повноваження та 
обов'язки посадової особи Товариства визначенi у статтi 16 Статуту Товариства. 
Член Наглядової ради (незалежний директор) Хазiмова Ольга Вiкторiвна згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 13 рокiв.  
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  
- з 2013 р. по теперiшнiй час- начальник управлiння фiнансового контролю фiнансової дирекцiї ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ". 
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Головний бухгалтер Зайцева Тетяна Вiкторiвна 1975 

Вища, Київський 
нацiональний 
економiчнй 
унiверситет 

23 

ТОВ "Виробник Плюс", 
38897656, ТОВ "Виробник 

Плюс", 38897656,  заступник 
Головного бухгалтера ТОВ 

"Виробник Плюс" 

21.04.2017, 
обрано 

безстроково 

Опис: 
На пiдставi наказу в.о. Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" (надалi - Товариство) 
(Наказ №1-к вiд 20.04.2017 р.) на посаду Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ"  
призначено Зайцеву Тетяну Вiкторiвну (за сумiсництвом), починаючи з 21.04.2017  року (безстроково). 
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Посадової особи (Головного бухгалтера) емiтента не вiдбувалося. 
Зазначена особа акцiями Товариства не володiє, судимостi, в т.ч. непогашенї за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на оприлюднення 
паспортних даних не надавала. Зайцева Т. В. призначена на посаду Головного бухгалтера Товариства на невизначений строк. Останнi п'ять рокiв 
Зайцева Т. В. займала наступнi посади:  
- з 2011 р. по 2015 р. - Головний бухгалтер ТОВ "ВТС Сервiс"; 
- з 2015 р. по 2016 р. - Головний бухгалтер ТОВ "Дизель Тех Сервiс"; 
- з 2016 р. по 2017 р. - заступник Головного бухгалтера ТОВ "Виробник Плюс"; 
- з 2017 р. по теперiшнiй час - начальник вiддiлу з облiку малих пiдприємств ТОВ "МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС". 
Загальний стаж роботи - 22 роки  
Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечити ведення бухгалтерського i податкового облiку, складання звiтностi за МСФО, у вiдповiдностi до 
вимог чинного законодавства. 
 

 



 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 
юридичної особи  

 
Кількість 

акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 
виконуючий обов'язки 
Генерального директора 

Кононов Валентин Васильович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради 
(представник акцiонера) 

Риженков Юрiй Олександрович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради 
(представник акцiонера) 

Погожев Олександр Володимирович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради 
(представник акцiонера) 

Данкова Юлiя Сергiївна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради 
(представник акцiонера) 

Романова Свiтлана Миколаївна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради 
(незалежний директор) 

Хазiмова Ольга Вiкторiвна 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Зайцева Тетяна Вiкторiвна 0 0 0 0 
 



 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Мiнiстерство палива та 
енергетики 

33833561 

01601, Україна, Київська обл., 
Шевченкiвський р-н, м.Київ, 
вул.Богдана Хмельницького, 

буд.4 

0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

вiдсутнi 0 
Усього 0 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Виробничi потужностi ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" розташованi на територiї Луганської 
областi, де згiдно Указу Президента України вiд 04.04.2014р №405/2014 "Про рiшення Ради 
нацiональної безпеки i оборони України вiд 13 квiтня 2014 року "Про невiдкладнi заходи щодо 
подолання терористичної загрози i збереження територiальної цiлiсностi України" та Указу 
Президента "Про затвердження рiшення РНБО "Про широкомасштабну антитерористичну 
операцiю на територiї Донецької та Луганської областей" вiд 30.03.2018 р. № 116/2018,  
проводиться операцiя об'єднаних сил (ООС). 
На момент складання фiнансової звiтностi станом на 31.12.2018 р. ООС триває, рiшення про її 
припинення не прийняте. В лютому 2017 керiвництво невизнаних республiк "ДНР" i "ЛНР" 
заявило свої вимоги щодо необхiдностi перереєстрацiї пiдприємств, що перебувають на 
тимчасово неконтрольованiй територiї, та сплати податкiв самопроголошеним республiкам. 
Внаслiдок цих вимог та захоплення майна 15 березня 2017 керiвництво ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" визнало, що контроль над Товариством та матерiальними активами, 
якi розташованi на тимчасово неконтрольованiй територiї, втрачено. Внаслiдок втрати контролю 
над основними засобами та товарно матерiальними цiнностями  було нараховано резерв 
знецiнення. На теперiшний час знецiненi активи  юридично перебувають у власностi 
пiдприємства, проте фактично знаходяться в незаконному володiннi невстановлених осiб, 
представникiв так званої "ЛНР". 
 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
Керiвництво пiдтверджує, що юридичний контроль над пiдприємством не змiнився i, вiдповiдно, 
пiдприємство здатне продовжувати вести дiяльнiсть в рамках українського законодавства. 



 

 

 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" у 2019 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв 
щодо похiдних цiнних паперiв, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового 
стану i доходiв або витрат. 
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування 
ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" у 2019 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв 
щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї  про завдання та полiтику емiтента щодо 
управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування кожного основного 
виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування,  немає.  
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" у 2019 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв 
щодо похiдних цiнних паперiв, тому  iнформацiї про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, 
кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв немає.  
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 
кодекс корпоративного управлiння. Згiдно до п. 25 частини другої статтi 33 Закону України 
"Про акцiонернi товариства" та п.15.12.13. Статуту питання затвердження принципiв (кодексу) 
корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв 
акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" кодекс корпоративного управлiння Товариства не затверджувався. У 
зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, 
не наводиться. 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi та об'єднання 
юридичних осiб, членом яких емiтент являється . Товариством не приймалося рiшення про 
добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" на фондових бiржах не торгуються,  Принципи корпоративного 
управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним 
законодавством України та Статутом ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ". 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Практики корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством 
вимоги, немає.  



 

 

 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
У своїй дiяльностi Товариство застосовує  положення Принципiв корпоративного управлiння,  
затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 
22.07.2014 року за №955. Рiшень щодо не застосування деяких положень зазначених Принципiв 
корпоративного управлiння Товариством не приймалося. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

  
Дата проведення  
Кворум зборів 0 
Опис В 2019 роцi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" не 

скликалися. 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

 X 

Акціонери  X 
Депозитарна установа X  

Інше (зазначити) 

Останнього разу  рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" були проведенi 28.04.2017 року. 
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї даних Загальних зборiв були 
переданi депозитарнiй установi - ТОВ "ОБ'ЄДНАНА 
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"  

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
голосуючих акцій 

 X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (зазначити) Останнього разу  рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ 



 

 

"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" були проведенi 28.04.2017 року. 
Голосування з питань порядку денного даних Загальних зборiв 
проводилось бюлетенями. 

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 
В 2019 роцi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства не 
скликалися. 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
 Так Ні 
  X 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
товариства  

Нi 

Інше (зазначити) 

У звiтному перiодi 
позачерговi Загальнi збори 
акцiонерiв Товариства не 

скликалися.  
 
У разі скликання, але непроведення 
чергових загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення 

У звiтному перiодi рiчнi Загальнi збори 
акцiонерiв Товариства не скликалися.  

 
У разі скликання, але непроведення 
позачергових загальних зборів 
зазначається причина їх непроведення 

У звiтному перiодi позачерговi Загальнi збори 
акцiонерiв Товариства не скликалися.  



 

 

 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 
склад 

наглядової ради 

Незалежний 
член 

наглядової 
ради 

Залежний 
член 

наглядової 
ради 

Функціональні обов'язки члена 
наглядової ради 

Риженков Юрiй 
Олександрович 

 X  

Погожев 
Олександр 
Володимирович 

 X  

Данкова Юлiя 
Сергiївна 

 X  

Романова 
Свiтлана 
Миколаївна 

 X  

Хазiмова Ольга 
Вiкторiвна 

X   

 
Чи проведені засідання 
наглядової ради, 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; процедури, що 
застосовуються при 
прийнятті наглядовою 
радою рішень; 
визначення, як 
діяльність наглядової 
ради зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

Протягом звiтного перiоду було проведено 3 засiдання 
Наглядової ради Товариства. 
У звiтному перiодi Наглядова рада органiзовувала роботу щодо 
представлення iнтересiв акцiонерiв у перiодi мiж проведенням 
Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролювала i 
регулювала дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства - 
Генерального директора, у тому числi здiйснювала контроль 
виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства. Протягом 
звiтного перiоду Наглядовою радою Товариства було прийнято 
рiшення з питань, що належать до її виключної компетенцiї.  
 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 
З питань аудиту  X  
З питань призначень  X  
З винагород  X  

Інше (зазначити) 
Комiтети у складi Наглядової ради 
не створювалися 

 

 
Чи проведені засідання 
комітетів наглядової 

Комiтети у складi Наглядової ради не створювалися 



 

 

ради, загальний опис 
прийнятих на них 
рішень 
У разі проведення оцінки 
роботи комітетів 
зазначається інформація 
щодо їх компетентності 
та ефективності 

В зв'язку з тим, що комiтети в складi Наглядової ради не 
створювалися, оцiнка  щодо компетентностi та ефективностi 
комiтетiв не проводилася 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

 

 
 
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 (зазначити) 
 

 X 

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)  
 
Як 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) 

Товариством з членами Наглядової ради укладено 
цивiльно-правоiй договори, умови яких було затверджено на 
Загальних зборах акцiонерiв Товариства 29 квiтня 2016 року. 
Згiдно зазначених договорiв члени Наглядової ради Товариства 
виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. 

 
Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 
виконавчого органу 

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Керiвництво поточною 
дiяльнiстю Товариства 
здiйснює одноособовий 
Виконавчий орган 
Товариства - Генеральний 
директор Товариства. 
15.03.2017 року 
Наглядовою радою ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 
(протокол №89) було 
прийнято рiшення про 
призначення з 16.03.2017 р 

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.  
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 цим 
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 цього 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 цим Статутом, внутрiшнiми 



 

 

положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або 
Загальних зборiв Товариства; 
- з урахуванням обмежень, встановлених цим 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. 
 

 
Чи проведені засідання У звiтному перiодi засiдання виконавчого органу не проводилися. 



 

 

виконавчого органу: 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; інформація про 
результати роботи 
виконавчого органу; 
визначення, як 
діяльність виконавчого 
органу зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

 
Оцінка роботи 
виконавчого органу 

 

 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
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? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

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, або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови ні так ні ні 



 

 

та членів виконавчого органу 
Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додаткову емісію 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

так ні ні ні 

 
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  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) Статут, Колективний договiр 

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність 

акціонерного 
товариства 

Інформація 
розповсюдж

ується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється 

в 
загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок 

цінних паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосередн

ьо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докуме

нтів 
надают
ься на 
запит 

акціоне
ра 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерног
о 

товариства 



 

 

або через особу, 
яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 
Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками 
голосуючих акцій 

ні так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

ні так так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 
 
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Раз на рік  X 
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  

Інше (зазначити) 

Згiдно Статуту ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" до виключної 
компетенцiї Наглядової ради Товариства належить обрання аудитора 
(аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської 
перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року 
(рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким 
аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його 



 

 

(її) послуг. 
 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 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 та 
більше 10 відсотками голосуючих акцій 

 X 

Інше (зазначити) 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства Ревiзiйна комiсiя не 
обиралася. 

 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента 
 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 
юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 PRIVATE COMPANY LIMITED BY 
SHARES SITLER MANAGEMENT 

LIMITED 

НЕ 217234 99,9297 

 
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента 
 

Загальна 
кількість 

акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 
Дата 

виникнення 
обмеження 

5 900 912 000 0 Вiдповiдно до чинного 
законодавства та Статуту ПРАТ 

"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" у 

 



 

 

Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства можуть брати участь 

особи, включенi до перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на таку 

участь, або їх уповноваженi 
представники. Реєстрацiю 
акцiонерiв Товариства (їх 

уповноважених представникiв) 
проводить Реєстрацiйна комiсiя 
Товариства на пiдставi перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на 

участь у Загальних зборах 
акцiонерiв Товариства, складеному  

станом на 24-00 годину за три 
робочих днi до дня проведення 

таких Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства  в порядку, 

передбаченому цим Статутом та 
чинним законодавством про 

депозитарну систему України.  
Реєстрацiйна комiсiя Товариства 
має право вiдмовити в реєстрацiї 
акцiонеру (його уповноваженому 

представнику) у випадку вiдсутностi 
у акцiонера (його уповноваженого 

представника) документiв, якi 
iдентифiкують особу акцiонера 

(його представника), а у випадку 
участi представника акцiонера - 

також документiв, що 
пiдтверджують повноваження 

представника на участь у Загальних 
зборах акцiонерiв Товариства. 

Акцiонер, який не зареєструвався, 
не має права брати участь у 

Загальних зборах. Акцiонер не може 
бути позбавлений права голосу, 

крiм випадкiв, встановлених чинним 
законодавством України. 

Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI 
Закону України "Про депозитарну 
систему України" власник цiнних 

паперiв зобов'язаний звернутися до 
обраної емiтентом депозитарної 

установи та укласти з нею договiр 
про обслуговування рахунка в 

цiнних паперах вiд власного iменi 
або здiйснити переказ прав на цiннi 



 

 

папери на свiй рахунок в цiнних 
паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi. У разi якщо 
власник цiнних паперiв протягом 

одного року з дня набрання 
чинностi Законом України "Про 

депозитарну систему України" не 
уклав з обраною емiтентом 

депозитарною установою договiр 
про обслуговування рахунка в 

цiнних паперах вiд власного iменi 
або не здiйснив переказ належних 
йому прав на цiннi папери на свiй 

рахунок у цiнних паперах, 
вiдкритий в iншiй депозитарнiй 

установi, цiннi папери такого 
власника не будуть врахованi при 

визначеннi кворуму та при 
голосуваннi на Загальних зборах 

акцiонерiв. Обмеження щодо 
врахування цiнних паперiв при 

визначеннi кворуму та при 
голосуваннi в органах емiтента 
встановлюються депозитарною 

установою в системi депозитарного 
облiку. 

 
Товариство не володiє iнформацiєю 
щодо дати виникнення обмежень, 
найменування органу, що наклав 
обмеження та строку обмеження. 

 
Опис  

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї Товариства, 
Генеральний директор Товариства, є посадовими особами Товариства. Обрання та вiдкликання 
посадових осiб Товариства здiйснюється за рiшенням органу Товариства, до компетенцiї й 
повноваження якого входять цi питання вiдповiдно до положень Статуту Товариства. Посадовi 
особи органiв Товариства та їх афiлiйованi особи не можуть бути представниками iнших 
акцiонерiв Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.  
Посадовими особами органiв Товариства не можуть бути народнi депутати України, члени 
Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, 
органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв 
прокуратури, суду, служби безпеки, Нацiональної полiцiї, державнi службовцi, крiм випадкiв, 
коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють 
iнтереси держави або територiальної громади в Наглядовiй радi або Ревiзiйнiй комiсiї 
Товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, не можуть бути 



 

 

посадовими особами органiв Товариства, що провадить цей вид дiяльностi. Особи, якi мають 
непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не 
можуть бути посадовими особами органiв товариства.  
  
Посадовим особам органiв Товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi 
встановлюються цивiльно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з 
ними.  
 
Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи на посаду Генерального директора 
Товариства здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка 
здiйснює повноваження Генерального директора, припиняються за рiшенням Наглядової ради з 
одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка здiйснює повноваження 
Генерального директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. 
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. 
 
Члени  Наглядової ради Товариства обираються   акцiонерами   пiд  час  проведення  
Загальних  зборiв Товариства на строк не бiльше нiж на 3 (три) роки. Членом  Наглядової ради 
Товариства може бути лише  фiзична  особа. До складу Наглядової ради обираються акцiонери 
або особи, якi  представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi 
директори.  Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються 
акцiонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено 
самовисунення акцiонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової 
ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства 
неодноразово. Наглядова рада Товариства вважається сформованою за умови обрання  повного 
кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства, визначеного Статутом Товариства. Рiшення про 
вiдкликання або дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства може 
бути прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства у будь-який час. Рiшення 
приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства.  Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради Товариства, повноваження яких дiйснi, 
становитиме половину або менше половини її обраного вiдповiдно   до   вимог  закону  
Загальними  зборами  Товариства кiлькiсного складу,  Наглядова рада Товариства має право 
приймати рiшення тiльки щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
для обрання решти членiв Наглядової ради, пiдготовки й проведення таких Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства (в тому числi затвердження спискiв кандидатiв для обрання до членiв 
Наглядової ради Товариства  й вiдповiдного бюлетеня) вiдповiдно до повноважень та 
компетенцiї, визначених цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних 
питань здiйснюється простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради Товариства, якi 
залишилися у Наглядовiй радi Товариства.  
 
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Посадовi особи органiв Товариства повиннi дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватися вимог 
законодавства, положень Статуту та iнших документiв Товариства. Посадовi особи органiв 
Товариства несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми 
дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. У разi, якщо вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб, їх 



 

 

вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.  
 
Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства визначенi статею 17 Статуту 
Товариства.  
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) (у 
випадку наявностi). 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.  
 
 
Всi повноваження та обов'язки членiв Наглядової  ради Товариства визначенi у статтi 16 
Статуту Товариства. 
Повноваження члена Наглядової ради Товариства дiйснi з моменту його обрання Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про його вiдкликання, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному 
рiшеннi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або цим Статутом. Склад Наглядової ради 
обирається на строк, визначений Загальними зборами акцiонерiв Товариства. У випадку 
закiнчення цього строку члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до 
обрання Загальними зборами акцiонерiв Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.  
Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої 
повноваження з власної iнiцiативи, повiдомивши письмово про таке рiшення Наглядову раду 
Товариства не менш нiж за два тижнi до дати складання повноважень. У   разi,  якщо  
незалежний  директор  протягом  строку  своїх повноважень  перестає  вiдповiдати вимогам, 
визначеним пунктом 10-1 статтi  2  Закону України "Про акцiонернi товариства",  вiн  
повинен  скласти свої повноваження достроково  шляхом  подання  вiдповiдного  
письмового повiдомлення Товариству. Член  Наглядової  ради,  обраний як представник 
акцiонера або групи  акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв 
у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках неможливостi 
виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разi набрання законної сили 
вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть 
виконання обов'язкiв члена наглядової ради;  в разi смертi, визнання його недiєздатним, 
обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; у разi отримання Товариством письмового 
повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. У вказаних 
випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв з одночасним припиненням договору (контракту) мiж Товариством та таким членом 
Наглядової ради Товариства.   
 
 
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 
цього пункту 



 

 

 
 
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" не є фiнансовою установою. 
 
 



 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

PRIVATE COMPANY LIMITED 
BY SHARES SITLER 
MANAGEMENT LIMITED 

НЕ 217234 Кiпр, Нiкосiя, 
Фемiстоклi Дервi, 3 

5 896 763 543 99,9297 5 896 763 543 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 
     

Усього 5 896 763 543 99,9297 5 896 763 543 0 



 

 

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 
рівною пороговому значенню пакета акцій 

 
 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 
Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 
цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 
(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи - 

резидента або код/номер з 
торговельного, 

банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 
юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 
до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 
після зміни (у відсотках 
до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСЬКИЙ 

КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" 

00191075 99,9297 0 

Зміст інформації: 

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" в мережi Iнтернет на веб-сайтi  https://smida.gov.ua в Базi даних емiтентiв пiд час перегляду 
iнформацiї щодо ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" станом на кiнець 4 кварталу 2018 року, а саме  в роздiлi "Iнформацiя 5 та бiльше %",  було виявлено iнформацiю про 
змiну власникiв крупних пакетiв акцiй емiтента. Станом на кiнець 2018 року власником пакету акцiй Товариства у розмiрi 99,9297% вiд статутного капiталу є PRIVATE 
COMPANY LIMITED BY SHARES SITLER MANAGEMENT LIMITED (Кiпр).  
За iнформацiєю, яка була отримана в мережi Iнтернет на веб-сайтi  https://smida.gov.ua в Базi даних емiтентiв пiд час перегляду iнформацiї щодо ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" станом на кiнець 3 кварталу 2018 року, а саме  в роздiлi "Iнформацiя 5 та бiльше %",  власником пакету акцiй Товариства у розмiрi 99,9297% вiд 
статутного капiталу було ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД". 
 

2  PRIVATE COMPANY LIMITED BY 
SHARES SITLER MANAGEMENT 

 0 99,9297 



 

 

LIMITED 

Зміст інформації: 

ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" в мережi Iнтернет на веб-сайтi  https://smida.gov.ua в Базi даних емiтентiв пiд час перегляду 
iнформацiї щодо ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" станом на кiнець 4 кварталу 2018 року, а саме  в роздiлi "Iнформацiя 5 та бiльше %",  було виявлено iнформацiю про 
змiну власникiв крупних пакетiв акцiй емiтента. Станом на кiнець 2018 року власником пакету акцiй Товариства у розмiрi 99,9297% вiд статутного капiталу є PRIVATE 
COMPANY LIMITED BY SHARES SITLER MANAGEMENT LIMITED (Кiпр).  
За iнформацiєю, яка була отримана в мережi Iнтернет на веб-сайтi  https://smida.gov.ua в Базi даних емiтентiв пiд час перегляду iнформацiї щодо ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" станом на кiнець 3 кварталу 2018 року, а саме  в роздiлi "Iнформацiя 5 та бiльше %",  власником пакету акцiй Товариства у розмiрi 99,9297% вiд 
статутного капiталу було ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД". 
 



 

 

X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 
Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

Акцiї простi iменнi 
бездокументарнi 

5 900 912 000 0,25 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 
акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 
включаючи права на: 
1) участь в управлiннi Товариством; 
2) участь у розподiлi прибутку Товариства, отримання 
дивiдендiв; 
3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 
майна або вартостi частини майна Товариства; 
4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 
Товариства в порядку, передбаченому Статутом 
Товариства; 
5) переважне право на придбання акцiй у процесi емiсiї 
Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття 
Загальними зборами рiшення про невикористання 
такого права) у порядку, встановленому 
законодавством; 
6) вiдчужувати належнi їм акцiї або їх частину iншим 
акцiонерам або третiм особам без згоди iнших 
акцiонерiв Товариства. Спадкоємцi (правонаступники) 
акцiонера мають право на акцiї, якi отримують у 
порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно 
вiд згоди iнших акцiонерiв Товариства; 
7) iншi права, передбаченi чинним законодавством 
України та Статутом Товариства. 
Акцiонери Товариства зобов'язанi: 
1) додержуватись Статуту, iнших внутрiшнiх 
документiв Товариства; 
2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв 
Товариства; 
3) не розголошувати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 
4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 
тому числi тi, що пов'язанi iз майновою участю, а 
також оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 

Немає 



 

 

засобами, що передбаченi цим Статутом. 
Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою 
договiр, яким, крiм iншого, встановити додатковi 
обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числi, 
але не виключно, обов'язок щодо участi у Загальних 
зборах Товариства, вiдповiдальнiсть за недотримання 
встановлених договором обов'язкiв. У разi укладення 
такого договору його копiя, засвiдчена нотарiально, 
має бути передана Товариству. 
 

Примітки: 
ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" є приватним акцiонерним товариством, щодо акцiй якого не здiйснювалася публiчна пропозицiя та акцiї якого не допущенi до торгiв на 
фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру. 



 

 



 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13.08.2010 531/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA 4000080139 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

0,25 1 475 228 
000 

5 900 912 00
0 

100 

Опис 

ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" є приватним акцiонерним товариством, щодо акцiй якого не здiйснювалася публiчна пропозицiя та акцiї якого 
не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру.  
У звiтному перiодi Товариство не здiйснювало викуп та/або продаж ранiше викуплених простих iменних акцiй власної емiсiї.  
Емiтент не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх i на зовнiшнiх ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу ЦП емтента у звiтному роцi не 
було. Додаткову емiсiю iснуючих ЦП емiтент у звiтному роцi не реєстрував.  
Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.  
 

 



 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за 
якими 

обмежено 
(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.08.2010 531/1/10 UA4000080139 5 900 912 000 1 475 228 000 1 475 228 000 0 0 

Опис: 

Вiдповiдно до даних реєстру власникiв акцiй Товариства станом на 31.12.2019 року загальна кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента складає 1475228000 штук; кiлькiсть цiнних 
паперiв, обтяжених зобов'язаннями - 0 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено внаслiдок того, що власники не уклали з обраною емiтентом 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй 
рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi -  0 штук; кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано iншiй особi - немає.  

 



 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 0 0 0 0 0 0 

Опис 
Пiсля втрати контролю у березнi 2017 року i нарахуванню резерву 
знецiнення на основнi засоби, балансова вартiсть iх дорiвнює 0. На 
протязi 2019 року сiтуацiя не змiнилась 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

-4 448 231 -4 396 886 

Статутний капітал (тис.грн) 1 475 228 1 475 228 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

1 475 228 1 475 228 

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 - 5923459 тис.грн.  
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 
попереднього перiоду становить - 5872114 тис.грн. 
 

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

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 

Відсоток за 
користування 

коштами 

Дата 
погашення 



 

 

грн) (відсоток річних) 
Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

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

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 259 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 5 124 977 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 5 125 236 X X 
Опис Загальна сума зобов'язань складає 5 125 236 тис. грн., а саме: 

- пенсiйнi зобов'язання 532 762 тис. грн. 
- iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 150 015 тис. грн. 
- iншi довгостроковi зобов'язання 849 695 тис. грн.  
- кредиторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги 1 
366124 тис. грн. 
- з одержаних авансiв 55083 тис. грн.  
- з бюджетом 259 тис. грн. 
- зi страхування 29 тис. грн. 
- з оплати працi 4375 тис. грн. 
- поточнi забезпечення 96154 тис. грн 
- iншi поточнi зобов'язання 2070740 тис. грн.  
Заборгованнiсть з iншiх довгострокових фiнансових 
зобов'язань у сумi 999 710 тис. грн. складається iз зобов'язаннь 
за iменними вiдсотковими облiгацiями (власник ТОВ 
"Метiнвест Холдинг") з термiном погашення у 2015 - 2019 
р.р.у сумi 150 015 тис.грн. та суми заборгованостi, яка 
знаходиться пiд мораторiєм внаслiдок того, що пiдприємство з 
30.05.2006 року знаходиться у стадiї банкрутства 849 695тис. 
грн. 
Кредиторська заборгованнiсть по розрахункам з бюджетом 
складає 259 тис. грн. за наступними податками i зборами: 
- плата за забруднення середовища  259 тис. грн.  
Поточна заборгованiсть з заробiтньої плати та фондiв 
соцiального страхування станом на 31.12.2019 р. складає 4404 
тис.грн. 
 

 



 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ"ЄДНАНА 

РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 23785133 
Місцезнаходження 08292, Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, м.Буча, 
бул.Богдана Хмельницьвого, 6 офiс 253 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ №294645 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2014 
Міжміський код та телефон (044)228-91-65 
Факс (044)228-91-65 
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозiтарна дiяльнiсть 
депозiтарної установи 

Опис З ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА 
КОМПАНIЯ" укладено Договiр про 
вiдкриття/обслуговування рахункiв у 
цiнних паперах власникам акцiй ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", згiдно якого 
емiтенту надаються послуги щодо 
вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних 
паперах власникам акцiй емiтента, 
зберiгання цiнних паперiв на цих 
рахунках. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, Київська обл., Шевченкiвський 

р-н, м. Київ, вул.Тропiнiна, 7-Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

2092* 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон (044)591-04-00 
Факс (044)585-42-42 
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть Центрального 
депозитарiя 

Опис ПАТ "НДУ" набуває статусу 
Центрального депозитарiю у 
вiдповiдностi до Правил Центрального 



 

 

депозитарiю цiнних паперiв, 
зареєстрованих рiшенням НКЦПФР вiд 
01.10.2013 року № 2092. Центральний 
депозитарiй забезпечує формування i 
функцiонування системи депозитарного 
облiку цiнних паперiв. 
ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" було 
укладено з ПАТ "НДУ" Договiр про 
обслуговування випускiв цiнних 
паперiв шляхом приєднання емiтента 
до встановлених Центральним 
депозитарiєм Умов Договору про 
обслуговування випускiв цiнних 
паперiв. Центральний депозитарiй 
надає емiтенту послуги з вiдкриття 
рахунку у цiнних паперах, 
депозитарного обслуговування 
випускiв цiнних паперiв та 
корпоративних операцiй емiтента до 
встановлених Центральним 
депозитарiєм Умов Договору про 
обслуговування випускiв цiнних 
паперiв. 
 

 



 

 

КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32363486 

Територія   за КОАТУУ  
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

  за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності 

  за КВЕД  

Середня кількість працівників: 1 
Адреса, телефон: 87504 мiсто Марiуполь, ПРОСПЕКТ НIКОПОЛЬСЬКИЙ, будинок 54, корпус 4, (050) 
4762226 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2019 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 0 0 
    первісна вартість 1001 15 622 15 622 
    накопичена амортизація 1002 ( 15 622 ) ( 15 622 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 16 654 16 654 
Основні засоби 1010 0 0 
    первісна вартість 1011 5 074 972 5 074 972 
    знос 1012 ( 5 074 972 ) ( 5 074 972 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 



 

 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 16 654 16 654 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 32 620 32 138 
Виробничі запаси 1101 32 620 32 138 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 204 788 200 712 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 56 893 46 151 
    з бюджетом 1135 1 767 1 562 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 44 158 249 556 
Поточні фінансові інвестиції 1160 130 232 130 232 
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 470 458 660 351 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 487 112 677 005 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 475 228 1 475 228 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 -29 394 -29 394 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 



 

 

Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5 842 720 -5 894 065 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 -4 396 886 -4 448 231 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 480 270 532 762 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 999 710 999 710 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 1 479 980 1 532 472 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 3 101 935 1 366 124 
    розрахунками з бюджетом 1620 261 259 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 29 29 
    розрахунками з оплати праці 1630 4 375 4 375 
    одержаними авансами 1635 55 083 55 083 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 96 154 96 154 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 146 181 2 070 740 
Усього за розділом IІІ 1695 3 404 018 3 592 764 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 487 112 677 005 

Примітки: 1.Незавершене будiвництво є авансами за основнi засоби та нематерiальнi активи, вартiсть 
основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене, залишки обладнання на складах.  



 

 

Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.  
2.Основнi засоби. В наслiдок подiй березня 2017 року був нарахований резерв знецiнння у вiдповiдностi 
до положень облiкової полiтики. Таким чином станом на 01.01.2019 року балансова вартiсть активiв не 
змiнилась, та дорiвнює 0. Крiм того з причини  невиконання рiшень суду про стягнення заборгованностi  
на всi активи Товариства накладено арешт. 
3.ТМЦ.У березнi 2017 року ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" визнало знецiнення виробничих запасiв, 
незавершеного виробництва та готової продукцiї  в наслiдок втрати контролю над пiдприємством. Рух 
товарно- матерiальних цiнностей було припинено. Станом на 31.12.2019 виробнича дiяльнiсть не 
вiдновилась. А  зменшення вартостi запасiв вiдбулося за рахунок повернення постачальникам їх майна, 
яке знаходилось на территорiї України з одночасним зменшенням кредиторської заборгованостi 
4.Грошовi кошти та їх еквiваленти. За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти 
представленi грошовими коштами в нацiональнiй та iноземнiй валютi в касi пiдприємства та на 
розрахункових рахунках на суму 0 грн., у тому числi:  
- в нацiональнiй валютi - 0 тис. грн. 
 
 
 
 
Керівник    Кононов В.В. 
 
Головний бухгалтер   Зайцева Т.В. 



 

 

КОДИ 

Дата 27.02.2022 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32363486 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 2 045 13 931 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 898 ) ( 2 260 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 110 275 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 1 147 0 



 

 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 98 604 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 0 763 986 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 52 492 ) ( 52 494 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 9 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 612 879 

    збиток 2295 ( 51 345 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -78 151 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 534 728 

    збиток 2355 ( 51 345 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -51 345 534 728 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 0 0 
Витрати на оплату праці 2505 63 50 
Відрахування на соціальні заходи 2510 14 11 
Амортизація 2515 0 0 
Інші операційні витрати 2520 821 112 474 
Разом 2550 898 112 535 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 



 

 

року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Кононов В.В. 
 
Головний бухгалтер   Зайцева Т.В. 



 

 

КОДИ 
Дата 07.02.2022 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32363486 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 0 0 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 0 ) ( 0 ) 
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 



 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 0 0 
Залишок коштів на початок року 3405 0 0 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 
Керівник    Кононов В.В. 
 
Головний бухгалтер   Зайцева Т.В. 



 

 

КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 

за ЄДРПОУ 32363486 

 
Звіт про власний капітал 

За 2019 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 1 475 228 0 -29 394 0 -5 842 720 0 0 -4 396 886 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 1 475 228 0 -29 394 0 -5 842 720 0 0 -4 396 886 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 -51 345 0 0 -51 345 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



 

 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -51 345 0 0 -51 345 
Залишок на кінець року  4300 1 475 228 0 -29 394 0 -5 894 065 0 0 -4 448 231 

 
Керівник    Кононов В.В. 
 



 

 

Головний бухгалтер   Зайцева Т.В. 



 

 



 

 

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

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 
ЗА 2019 РIК 
 
1  Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" (далi - Пiдприємство або 
ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ") засновано вiдповiдно до наказу Мiнiстерства палива та 
енергетики України вiд 08 червня 2004року №289 шляхом перетворення Державного 
пiдприємства "Краснодонвугiлля" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу 
Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993року №210/93. У 
зв'язку з проведенням державної перереєстрацiї публiчного акцiонерного товариства в приватне 
з 20 травня 2016 году змiнено назву пiдприємства. 
Основною дiяльнiстю ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" був видобуток i збагачення вугiлля, що 
коксується. 
Станом на 31.12.2019 р в  штатна чисельнiсть працiвникiв -1 чол. 
Юридична адреса ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" : 
Проспект Нiкопольський , будинок 54, буд 4 мiсто Марiуполь , Донецька область, 87504. 
Основне мiсце ведення господарської дiяльностi Компанiї - м Сорокино (м. Краснодон), 
Луганська область. 
2. Операцiйне середовище та економiчна ситуацiя 
Слiд зазначити, що виробничi потужностi ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" розташованi на 
територiї Луганської областi, де згiдно Указу Президента України вiд 04.04.2014р №405/2014 
"Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 13 квiтня 2014 року "Про 
невiдкладнi заходи щодо подолання терористичної загрози i збереження територiальної 
цiлiсностi України" проводиться операцiя обєднанних сил 
На момент складання фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019 р ООС триває, рiшення про її 
припинення не прийняте. Пiсля втрати контролю над майном та активами у березнi 2017  
юридичний контроль над пiдприємством не змiнився i вiдповiдно ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ"  не здатне продовжувати вести виробничу дiяльнiсть в рамках 
українського законодавства  
  
3 Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi 
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво Товариства 
застосовувало власнi судження, оцiнки та припущення, якi впливають на застосування облiкової 
полiтики та зазначену в звiтi величину активiв i зобов'язань, доходiв i витрат. Оцiнки та 
пов'язанi з ними допущення заснованi на минулому досвiдi та iнших факторах, якi при iснуючих 
обставинах є обгрунтованими, результати яких формують основу професiйних суджень про 
балансову вартiсть активiв i зобов'язань, якi не доступнi з iнших джерел. Незважаючи на те, що 
цi оцiнки грунтуються на всiй наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi обставини i подiї, 
фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження особливо 
важливi, областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю, i областi, де допущення i 
розрахунки мають велике значення для фiнансової звiтностi за МСФЗ розкритi у Примiтцi 4. 
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення про безперервнiсть 
дiяльностi ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ".  



 

 

Вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку та затвердження фiнансової звiтностi за 2019 рiк. 
Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно 
вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, 
а також фiнансовi результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни капiталу за 2019 рiк 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ). 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариства керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: 
- вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування; 
- застосування обгрунтованих оцiнок та припущень; 
- констатацiю дотримання Товариством вимог МСФЗ та розкриття всiх суттєвих вiдступiв 
вiд вимог МСФЗ у примiтках до фiнансових звiтiв; а також 
- пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи iз припущення, що Товариство буде 
продовжувати свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за виключенням випадкiв, коли таке 
припущення є неправомiрним. 
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за: 
- пiдтримання системи бухгалтерського облiку, яка дозволяє у будь-який момент 
пiдготувати з достатнiм рiвнем точностi iнформацiї про фiнансовий стан Товариства, а також 
його фiнансовi результати та рух грошових коштiв, що забезпечує вiдповiднiсть фiнансової 
звiтностi вимогам МСФЗ; 
- забезпечення вiдповiдностi бухгалтерського облiку вимогам законодавства; 
- вживання заходiв в межах своєї компетентностi для забезпечення збереження активiв 
Товариства; 
- запобiгання та виявлення недоброчесних дiй та iнших зловживань. 
4 Облiковi оцiнки, допущення i фактори невизначеностi 
Товариство використовує оцiнки та робить припущення, якi впливають на суми активiв i 
зобов'язань, показанi у звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження 
постiйно аналiзуються i грунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи 
очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається обгрунтованим. Крiм 
згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження при застосуваннi принципiв 
облiкової полiтики. Судження, якi найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансових звiтах, i 
оцiнки, якi можуть призвести до значних коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань 
протягом наступного фiнансового року, включають: 
Справедлива вартiсть основних засобiв ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" пiдлягає регулярним 
переоцiнкам, що проводяться незалежними оцiнювачами. 
Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує змiнюватися. Суперечливi 
положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає, що їх тлумачення є доречним i 
обгрунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не оскаржать. 
Винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди 
працiвникам з використанням методу прогнозованої умовної одиницi на пiдставi актуарних 
припущень, що представляють собою всю наявну у керiвництва iнформацiю про змiннi 
величини, що визначають остаточну вартiсть пенсiй до виплати i iнших винагород працiвникам. 
Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги та 
iншої поточної дебiторської заборгованостi. Товариство використовує модель "очiкуваних 
кредитних збиткiв" ("ОКЗ"). Ця модель зменшення корисностi застосовується до фiнансових 
iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю. Очiкуванi кредитнi збитки являють 
собою розрахункову оцiнку, зважену з урахуванням ймовiрностi кредитних збиткiв. 
5 Основнi положення облiкової полiтики 
Основа пiдготовки. Ця фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) була пiдготовлена 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної 



 

 

вартостi. Основнi положення облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової 
звiтностi, описанi нижче. Цi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися 
протягом усiх представлених звiтних перiодiв, якщо не вказано iнше. 
Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Якщо не вказано iнше, усi суми наведенi 
з округленням до тисяч. 
Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", оцiнюються з використанням валюти основного економiчного 
середовища, в якiй Компанiя працює (функцiональної валюти). Суми у фiнансовiй звiтностi 
оцiненi i представленi у нацiональнiй валютi України, гривнi, яка є функцiональною валютою i 
валютою представлення звiтностi для ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ".  
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються за обмiнним курсом Нацiонального банку України 
(НБУ), встановленим на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахунку 
за операцiями в iноземнiй валютi, включаються до звiту про фiнансовi результати на пiдставi 
обмiнного курсу, що дiє на дату здiйснення операцiї. 
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi за офiцiйним 
курсом обмiну, який встановлює Нацiональний банк України (НБУ) на вiдповiдну звiтну дату. 
Прибуток та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають в результатi перерахунку активiв i 
зобов'язань, показуються у складi курсових рiзниць у звiтi про фiнансовi результати. 
Станом на 31 грудня 2019 року основнi курси обмiну, використанi для перерахунку сум в 
iноземнiй валютi, були наступними: 23,6862 гривнi за 1 долар США (на 31 грудня 2018 року 
27,688264 гривнi за 1 долар США).В даний час українська гривня не є вiльно конвертованою 
валютою за межами України. 
Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням 
подальшої амортизацiї та знецiнення. Справедлива вартiсть визначається за результатами 
оцiнки, яку проводять незалежнi оцiнювачi. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни 
справедливої вартостi переоцiнюваних активiв. Подальшi надходження основних засобiв 
облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо 
пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, побудованих власними силами, включає 
вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних 
витрат. 
Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за пiдсумками переоцiнки визнається у звiтi 
про сукупний дохiд та збiльшує резерв переоцiнки в капiталi. Пiсля переоцiнки об'єкта основних 
засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вираховується з валової балансової вартостi 
активу, пiсля чого чиста вартiсть активу трансформується до його переоцiненої вартостi. 
Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової 
вартостi того ж активу, визнається у звiтi про сукупний дохiд i зменшує ранiше визнаний резерв 
переоцiнки у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдображаються у 
звiтi про фiнансовi результати. Резерв переоцiнки, вiдображений у складi капiталу, вiдноситься 
безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, 
тобто коли актив реалiзується або списується або по мiрi використання Товариством цього 
активу. В останньому випадку реалiзована сума переоцiнки являє собою рiзницю мiж 
амортизацiєю на основi переоцiненої балансової вартостi активу i амортизацiєю на основi його 
первiсної вартостi. 
Пiсля визнання основнi засоби подiляються на компоненти, що являють собою об'єкти, вартiсть 
яких значна i якi можуть амортизуватися окремо. 
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а 
балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються 
тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд 



 

 

основного засобу. Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат 
у тому перiодi, в якому вони понесенi. 
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли 
подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток та 
збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансової 
вартостi цих активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати. При продажу переоцiнених 
активiв суми, включенi в iншi резерви, переносяться на нерозподiлений прибуток. 
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом, щоб зменшити їх 
вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї. 
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б у даний час вiд 
вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi i в тому 
станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Якщо Товариство має намiр 
використовувати актив до кiнця його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу 
дорiвнює нулю. Залишкова вартiсть i термiни експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, 
коригуються на кожну звiтну дату.  
Балансова вартiсть активу негайно зменшується до вартостi вiдшкодування, якщо балансова 
вартiсть вище вартостi вiдшкодування. 
Витрати на перiодичнi ремонти капiталiзуються i амортизуються протягом планового 
мiжремонтного перiоду. 
Незавершене будiвництво являє собою аванси за основнi засоби, вартiсть основних засобiв, 
будiвництво яких ще не завершено та вартiсть основних засобiв придбаних але не введених в 
експлуатацiю. Амортизацiя на такi активи не нараховується до їх введення в експлуатацiю. 
Товарно-матерiальнi запаси, цiльовим призначенням яких є створення/будiвництво об'єктiв 
основних засобiв, їх модернiзацiя або проведення капiтальних ремонтiв, витрати на якi мають 
бути капiталiзованi, вiдображаються у звiтностi у складi необоротних активiв. 
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, що включає 
вартiсть придбання i витрати з доведення нематерiального активу до стану придатного до 
експлуатацiї. Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом впродовж 
очiкуваного термiну їх використання. Визнання нематерiальних активiв припиняється при їх 
вибуттi або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе 
економiчних вигод. 
Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i 
вiдстрочений податок. Поточний податок на прибуток у фiнансовiй звiтностi розраховується 
вiдповiдно до українського законодавства, яке дiє на звiтну дату. 
Витрати з податку на прибуток визнаються у звiтi про фiнансовi результати, крiм випадкiв, коли 
вони визнаються у звiтi про сукупний дохiд або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони 
вiдносяться до операцiй, що врахованi у поточному або iнших перiодах у звiтi про сукупний 
дохiд або безпосередньо у складi капiталу. 
Поточний податок на прибуток - це сума податку к нарахуванню, розрахована виходячи з 
оподаткованих доходiв за звiтний перiод вiдповiдно до вимог українського законодавства. 
Протягом звiтного року вiдстрочений податок визнається за спрощеним методом - методом 
ефективної ставки податку на прибуток, а станом на кiнець року для розрахунку 
використовується повний метод на пiдставi рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та 
зобов'язань та їх податковими базами. 
Вiдстрочений податок оцiнюється за податковими ставками, якi дiють або плануються до 
введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде 
реалiзована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.  
Вiдстроченi податковi активи, що вiднiмаються для оподаткування, i перенесенi з попереднiх 



 

 

перiодiв податковi збитки визнаються лише в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання 
оподатковуваного прибутку, вiдносної якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 
Фiнансовi iнструменти. Фiнансовi iнструменти (фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання) 
облiковуються за справедливою вартiстю.  
Дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються за методом нарахування, тобто 
результати правочинiв та iнших подiй визнаються при їх настаннi i облiковуються у тому 
звiтному перiодi i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi тих перiодiв, в яких вони вiдбулися. 
Пiсля початкового визнання довгострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється за 
амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки для подiбних 
фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для Компанiї. 
Витрати майбутнiх перiодiв. Витрати майбутнiх перiодiв являють собою передплаченi витрати 
послуг зi страхування, перiодичної пiдписки та iншi. Списання витрат майбутнiх перiодiв на 
витрати перiоду проводиться рiвномiрно на протязi перiодiв,протягом яких очiкується 
отримання пов'язаних з ними економiчних вигiд. Списанi витрати майбутнiх перiодiв 
вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати у складi витрат, до яких вони вiдносяться, а 
саме собiвартiсть реалiзованої продукцiї, адмiнiстративнi витрати, iншi операцiйнi витрати. 
Запаси. Товарно-матерiальнi запаси оцiнюються за первiсною вартiстю або чистою вартiстю 
реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них нижча.  
ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" використовує метод середньозваженої вартостi при 
вибуттi/реалiзацiї готової продукцiї, який визначає вартiсть одиницi готової продукцiї що 
вибуває, як середньозважену оцiнку вiд вартостi продукцiї на початок перiоду i вартостi 
виробництва продукцiї протягом перiоду. 
Вибуття iнших товарно-матерiальних запасiв здiйснюється за методом iдентифiкованої 
собiвартостi, що передбачає iдентифiкацiю кожної одиницi запасiв i її вартостi. 
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. 
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть визнається 
за методом нарахування за справедливою вартiстю. 
При визначенi дебiторської заборгованостi за умови надання вiдстрочки платежу бiльш одного 
року, Пiдприємство визнає дебiторську заборгованiсть у сумi, що вiдображає справедливу 
вартiсть грошових коштiв, очiкуваних до отримання при погашеннi заборгованостi покупцем. 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть переведена за строком до складу поточної, пiсля 
первинного визнання оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу 
ефективної вiдсоткової ставки. 
Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне 
свiдчення того, що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до 
первiсних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть з основної 
дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi боржника, ймовiрнiсть його 
банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також несплата або прострочення платежу. 
Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку 
визнається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Коли 
дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi стає безповоротною, вона списується за 
рахунок вiдповiдного резерву.  
Передплати. Передплати облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву на 
знецiнення. Якщо є свiдоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься 
передплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати зменшується, а вiдповiдний 
збиток вiд знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, 
грошовi кошти на поточних банкiвських рахунках та iншi короткостроковi високолiквiднi 



 

 

iнвестицiї з початковим строком розмiщення до трьох мiсяцiв.  
Акцiонерний капiтал. Простi iменнi акцiї за номiнальною вартiстю класифiкованi як капiтал. 
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 
вiдображаються за методом нарахування, тобто результати правочинiв та iнших подiй 
визнаються при їх настаннi i облiковуються у тому звiтному перiодi i вiдображаються у 
фiнансовiй звiтностi тих перiодiв, в яких вони вiдбулися.  
Аванси. Аванси визнаються за первiсно отриманими сумами. 
Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя 
про нього розкривається в тих випадках, коли iснує ймовiрнiсть отримання економiчних вигад 
вiд його використання. 
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть 
вiдтоку ресурсiв, для того щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з 
достатньою мiрою точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй 
звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, 
є незначною. 
Винагороди працiвникам. План зi встановленими виплатами. Пiдприємство платить 
передбачений законодавством Єдиний внесок на соцiальне страхування. Внески розраховуються 
як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати i вiдносяться на витрати по мiрi їх 
понесення.  
Пiдприємство бере участь у державному пенсiйному планi зi встановленими виплатами, який 
передбачає достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях зi 
шкiдливими та небезпечними для здоров'я умовами. Такi виплати носять характер пенсiйного i 
довгострокового соцiального плану з встановленими виплатами. Витрати на пенсiйне i 
довгострокове соцiальне забезпечення оцiнюються за допомогою методу прогнозованої 
облiкової одиницi. Вiдповiдно до цього методу, витрати на пенсiйне забезпечення 
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi таким чином, щоб повна сума витрат з пенсiйного 
забезпечення була розподiлена на всi перiоди служби спiвробiтникiв. Пiдприємство не створює 
будь яких спецiальних резервiв чи фондiв, а також не придбає строковi ануїтетi або страховi 
полiси з страхування життя для фiнансування виплат. Таким чином план має дефiцит на звiтну 
дату у розмiрi зобов'язань по плану з встановленими виплатами на звiтну дату.  
Визнання доходiв. Доходи визнаються одночасно зi збiльшенням активу чи зменшенням 
зобов'язань, при умовi, що його вартiсть може бути достовiрно визначена.  
Виручка вiд продажу товарiв (робiт, послуг) визнається Пiдприємством, застосовуючи наступнi 
п'ять крокiв: 
1) Iдентифiкацiя договору 
2) Iдентифiкацiя контрактного зобов'язання 
3) Визначення цiни угоди 
4) Розподiл цiни угоди 
5) Визнання виручки 
Дохiд вiдображається у бухгалтерському облiку у розмiрi справедливої вартостi активiв, що 
отриманi чи будуть отриманi. Здебiльш, вiдшкодування надається у виглядi грошових коштiв чи 
їх еквiвалентiв, а сума виручки - це отримана чи очiкувана до отримання сума грошових коштiв.  
У разi надання вiдстрочки надходження грошових коштiв, справедлива вартiсть вiдшкодування 
може бути меншою нiж отримана чи очiкувана до отримання номiнальна сума грошових коштiв. 
У такому випадку справедлива вартiсть вiдшкодування визначається дисконтуванням всiх 
майбутнiх надходжень з використанням ринкової вiдсоткової ставки. У разi вiдстрочки платежу, 
таким чином: 



 

 

- доходи визнаються за справедливою вартiстю реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг, 
iнших активiв); 
- рiзниця мiж справедливою вартiстю i номiнальної сумою грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, 
що будуть отриманi за продукцiю, визнаються у виглядi вiдсоткового доходу на протязi строку 
вiдстрочки платежу. 
Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. На рахунках <Собiвартостi 
реалiзованої продукцiї, робiт, послуг> ведеться облiк виробничої собiвартостi реалiзованої 
продукцiї, робiт, послуг. Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати та 
iншi витрати не включаються до складу виробничої собiвартостi готової та реалiзованої 
продукцiї, а тому iнформацiя про такi витрати узагальнюється на рахунках облiку витрат 
звiтного перiоду - "Адмiнiстративнi витрати", "Витрати на збут", "Iншi операцiйнi витрати ", 
<Iншi витрати>. 
Витрати визнаються Компанiєю у тому звiтному перiодi, в якому визнанi доходи, для отримання 
яких вони були понесенi (принцип вiдповiдностi доходiв i витрат). Витрати, якi неможливо 
пов'язати з доходами певного перiоду, вiдображаються у складi витрат перiоду, в якому вони 
були здiйсненi. Якщо актив забезпечує отримання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних 
перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематизованого розподiлення мiж вiдповiдними 
перiодами (амортизацiйнi вiдрахування, витрати майбутнiх перiодiв).  
Фiнансовi витрати. Фiнансовi витрати включають вiдсотковi витрати за позиковими коштами, 
збиток/дохiд вiд виникнення фiнансових iнструментiв, результат змiни дисконту за фiнансовими 
iнструментами.  
6 Визначення справедливої вартостi 
Деякi принципи облiкової полiтики Товариства та правила розкриття iнформацiї вимагають 
визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв i зобов'язань. 
Справедлива вартiсть - сума грошових коштiв, достатня для придбання активу або виконання 
зобов'язання при здiйсненнi угоди мiж добре обiзнаними, зацiкавленими та незалежними одна 
вiд одної сторонами. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття 
iнформацiї з використанням зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова 
iнформацiя про припущення, зробленi у процесi визначення справедливої вартостi активу або 
зобов'язання, розкривається в примiтках, що стосуються даного активу або зобов'язання. При 
оцiнцi справедливої вартостi нефiнансового активу враховується здатнiсть учасника ринку 
отримувати економiчну вигоду шляхом максимального та ефективного використання активу або 
шляхом продажу активу iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив 
максимально та ефективно. 
(а) Основнi засоби. 
Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi заснована на ринковiй вартостi. Ринкова вартiсть 
об'єкта нерухомостi являє собою розрахункову оцiнку суми, на яку даний об'єкт нерухомостi 
може бути обмiняний (пiсля належного вивчення ринку) станом на дату проведення оцiнки в 
результатi угоди мiж обiзнаними, незалежними один вiд одного покупцем i продавцем, 
бажаючими здiйснити таку операцiю. При визначеннi справедливої вартостi машин, 
устаткування, iнвентарю i приладдя застосовується ринковий, дохiдний i витратний пiдходи з 
використанням оголошених ринкових цiн (котирувань) на подiбнi об'єкти, якщо такi є в 
наявностi. 
У разi вiдсутностi оголошених ринкових цiн (котирувань) справедлива вартiсть основних засобiв 
визначається, головним чином, на основi вартостi замiщення за вирахуванням зносу. Вiдповiдно 
до цього методу, враховується вартiсть вiдновлення або замiщення основних засобiв, 
скоригована на фiзичний, функцiональний чи економiчний знос, а також на старiння. 
 (б) Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша поточна 



 

 

дебiторська заборгованiсть 
Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги та 
iншої поточної дебiторської заборгованостi оцiнюється як теперiшня вартiсть майбутнiх 
грошових потокiв, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату. Ця 
справедлива вартiсть визначається для цiлей розкриття iнформацiї або у разi отримання 
дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги та iншої поточної 
дебiторської заборгованостi в результатi об'єднання бiзнесу. 
7 Застосування нових стандартiв 
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховувало вплив наступних нових стандартiв, 
якi були випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з 
iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi вступили в 
дiю та вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 
1 сiчня 2019 року. 
- МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда": дата випуску - сiчень 2016 р., застосовується до рiчних перiодiв, якi 
починаються з 01.01.2019 р. 
Новий стандарт представив єдину модель iдентифiкацiї договорiв оренди та порядку їх облiку в 
фiнансовiй звiтностi як орендарiв, так i орендодавцiв. Вiн замiнює МСБО (IAS) 17 "Оренда" i 
пов'язанi з ним керiвництва по його iнтерпретацiї. 
МСФЗ (IFRS) 16 використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи 
розмежування мiж орендою i договором про надання послуг на пiдставi наявностi або 
вiдсутностi виявленого активу пiд контролем клiєнта. 
Введено значнi змiни в бухгалтерський облiк з боку орендаря, з усуненням вiдмiнностi мiж 
операцiйною та фiнансовою орендою i визнанням активiв i зобов'язань по вiдношенню до всiх 
договорiв оренди (за винятком обмеженого ряду випадкiв короткострокової оренди i оренди 
активiв з низькою вартiстю) 
При цьому, стандарт не мiстить значних змiн вимог до бухгалтерського облiку з боку 
орендодавця. 
Пiсля проведення керiвництвом ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" аналiзу впливу МСФЗ (IFRS) 
16 "Оренда" на фiнансову звiтнiсть Товариства, було встановлено, що змiни в МСФЗ 16 не 
вплинули на  фiнансову звiтнiсть Товариства, тому порiвняльний звiт про фiнансовий стан 
ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" на 01.01.2018 року в Примiтках не розкриває. 
- КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть при вiдображеннi податку на прибуток" (опублiковано 7 
червня 2017 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або 
пiсля цiєї дати). 
- Характеристики дострокового погашення, який передбачає негативну компенсацiю - Поправки 
до МСФЗ (IFRS) 9 (випущенi 12 жовтня 2017 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). 
- Довгостроковi частки участi в асоцiйованих органiзацiях i спiльних пiдприємствах - Поправки 
до МСФЗ (IAS) 28 (випущенi 12 жовтня 2017 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). 
- Щорiчнi удосконалення МСФЗ, 2015-2017 рр. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IFRS) 11, 
МСФЗ (IAS) 12 i МСФЗ (IAS) 23 (випущенi 12 грудня 2017 року i набирають чинностi для 
рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). 
- Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Змiна, скорочення i врегулювання пенсiйного плану" (випущенi 
7 лютого 2018 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 
року або пiсля цiєї дати). 
Новi стандарти i iнтерпретацiї, якi вступають в силу з 1 сiчня 2020 року або пiзнiше: 
Опублiковано низку нових стандартiв та iнтерпретацiй, якi є обов'язковими для рiчних перiодiв, 



 

 

що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, i якi Товариство не прийняло достроково: 
- Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 - "Продаж або внесок активiв в угодах мiж 
iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством" (випущенi 11 вересня 
2014 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з дати, яка буде визначена 
Радою з МСФЗ, або пiсля цiєї дати). 
- МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування" (випущений 18 травня 2017 року i набуває чинностi 
для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати). 
- Реформа базової процентної ставки - поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) IAS) 39 i 
МСФЗ (IFRS) 7 (випущенi 26 вересня 2019 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 
- Поправки до Концептуальної основи фiнансової звiтностi (опублiкованi 29 березня 2018 року i 
набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 
- Визначення бiзнесу - Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 (випущенi 22 жовтня 2018 року i дiють 
стосовно придбань з початку рiчного звiтного перiоду, починається 1 сiчня 2020 року або пiсля 
цiєї дати). 
- Визначення суттєвостi - Поправки до МСФЗ (IAS) 1 i МСФЗ (IAS) 8 (випущенi 31 жовтня 2018 
року i дiють до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 
- Класифiкацiя короткострокових i довгострокових зобов'язань - Поправки до МСФЗ (IAS) 1 
(випущенi 23 сiчня 2020 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 
2022 року або пiсля цiєї дати). 
Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" не очiкує суттєвого впливу цих нових стандартiв 
та тлумачень на фiнансову звiтнiсть Товариства 
8. Нематерiальнi активи 
Iнформацiя про рух нематерiальних активiв за 2019 рiк: 
Найменування нематерiальних активiв Залишок на 31.12.2018 року Надiй-шло за перiод
 Вибуло за перiод Нарахова-но зносу за перiод, тис.грн. Залишок на 31.12.2019 
року 
 первiсна вартiсть, тис.грн знос, тис.грн. первiсна вартiсть, тис.грн первiсна вартiсть, 
тис.грн знос, тис.грн.  первiсна вартiсть, тис.грн знос, тис.грн. 
Програмне забезпечення та лiцензiї на програми 15 622 15 622 0 0 0 0 15 
622 15 622 
Iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 
РАЗОМ 15 622 15 622 0 0 0 0 15 622 15 622 
 
9 Незавершене будiвництво та капiтальнi вкладення 
 
Незавершене будiвництво є авансами за основнi засоби та нематерiальнi активи, вартiсть 
основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене, залишки обладнання на складах.  
Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.  
 
Найменування 31 грудня 2018 р., тис. грн. 31 грудня 2019 р., тис. грн. 
Незавершене будiвництво   
Капiтальнi вкладення в нематерiальнi активи   
Обладнення, запаснi частини для капiтальних вкладень на складi 16 654 16 654 
Iншi запаси для капiтальних вкладень на складi   
Незакiнчений капiтальний ремонт   
Акредитиви за придбанi основнi засоби   
Аванси, виданi за основнi засоби, без ПДВ   



 

 

Резерв на аванси, виданi за основнi засоби   
Разом 16 654 16 654 
 
10  Основнi засоби  
В наслiдок подiй березня 2017 року був нарахований резерв знецiнння у вiдповiдностi до 
положень облiкової полiтики. Таким чином станом на 01.01.2019 року балансова вартiсть 
активiв не змiнилась, та дорiвнює 0. Крiм того з причини  невиконання рiшень суду про 
стягнення заборгованностi  на всi активи Товариства накладено арешт. 
 
11. Товарно-матерiальнi запаси  
Найменування  31 грудня 2018 р., тис. грн. 31 грудня 2019 р., тис. грн. 
Виробничi запаси 32 620 32 138 
Незавершене виробництво   
Готова продукцiя   
Товари   
Разом балансова вартiсть 32 620 32 138 
 
  У березнi 2017 року ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" визнало знецiнення виробничих запасiв, 
незавершеного виробництва та готової продукцiї  в наслiдок втрати контролю над 
пiдприємством. Рух товарно- матерiальних цiнностей було припинено. Станом на 31.12.2019 
виробнича дiяльнiсть не вiдновилась. А  зменшення вартостi запасiв вiдбулося за рахунок 
повернення постачальникам їх майна, яке знаходилось на территорiї України з одночасним 
зменшенням кредиторської заборгованостi. 
12. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть  
Iнформацiю про поточну дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iншу 
дебiторську заборгованiсть наведено у таблицi: 
 
Найменування  31 грудня 2018 р., тис. грн. 31 грудня 2019 р., тис. грн. 
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi  205 893                    201 817 
Резерв на дебiторську заборгованiсть по основнiй дiяльностi  (1 105) (1 105) 
Балансова вартiсть дебiторської заборгованiстi по основнiй дiяльностi 204 788 200 
712 
Дебiторська заборгованiсть за основнi засоби та нематерiальнi активи    
Резерв на дебiторську заборгованiсть за основнi засоби та нематерiальнi активи   
Iнша дебiторська заборгованiсть  51 029 256 427 
Резерв на iншу дебiторську заборгованiсть (6 871) (6 871) 
Балансова вартiсть iншої дебiторської заборгованiстi 44 158 249 556 
 
У сумi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi змiн не вiдбувалось. 
Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої 
дебiторської заборгованостi представлений нижче: 
 
Найменування 31 грудня 2018 р., тис. грн. 31 грудня 2019 р., тис. грн. 
 Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi Iнша фiнансова дебiторська 
заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi Iнша фiнансова 
дебiторська заборгованiсть 
Всього дебiторська заборгованiсть у т. с.: 
за строками погашення 204 788 44 158 200 712 249 556 



 

 

- прострочена вiд 6 мiс до 12 мiс    205 398 
- прострочена бiльше 12 мiс 204 788 44 158 200 712 44 158 
 
Дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовими активами: 
Найменування  31 грудня 2018 р., тис. грн. 31 грудня 2019 р., тис. грн. 
Аванси, виданi постачальникам 58 195 47 453 
Резерв на аванси виданi (1 302) (1 302) 
Дебiторська заборгованiсть за разрахунками з бюджетом 1 767 1 562 
Всього дебiторськiй заборгованостi  58 660 47 713 
 
13 Грошовi кошти та їх еквiваленти  
За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти представленi грошовими 
коштами в нацiональнiй та iноземнiй валютi в касi пiдприємства та на розрахункових рахунках 
на суму 0 грн., у тому числi:  
- в нацiональнiй валютi - 0 тис. грн. 
Структура грошових коштiв наведена у наступнiй таблицi:  
Найменування 31 грудня 2018 р., 
 тис. грн. 31 грудня 2019 р., тис. грн. 
Рахунки в банках  0,00 0,00 
Депозити до 3-х мiсяцiв   
Грошовi кошти в дорозi  0,00 0,00 
Разом  0,00 0,00 
 
14 Власний капiтал  
Станом на 31 грудня 2019 року статутний капiтал Компанiї подiлений на 5 900 912 000 штук 
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна, та становить 1 475 228 000 
гривень. 
Дiюча редакцiя Статуту Товариства затверджена Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ 
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" (Протокол №13 вiд 20.04.2015р.) та зареєстрована 08.06.2015 року № 
13871050155000073. 
Структура i рух власного капiталу товариства наведена у таблицi:  
Найменування  Зареєстрований капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал
 Нерозподiлений прибуток/ (непокритий збиток) Разом 
Залишок на 01.01.2019 1 475 228     (29 394)    (5 842 720) (4 396 886) 
Коригування      
Скоригований залишок на 1.01.2019    1 475 228     (29 394)    (5 842 720) (4 396 
886) 
Чистий прибуток/ (збиток) за 2019 рiк    (51 345)  
Змiни разом    (51 345)  
      
 Залишок на кiнець року 31.12.2019 1 475 228     (29 394)    (5 894 065 ) (4 448 
231) 
                              
15 Пенсiйнi зобов'язання  
Суми, визнанi в балансi, визначенi наступним чином: 
 
Найменування 2018 р., тис. грн. 2019 р., тис. грн. 
Зобов'язання по нефiнансованому плану зi встановленими виплатами на початок року 427 



 

 

778 480 270 
Вартiсть зобов'язань в звiтi про фiнансовий результат  52 492 52 492 
Переоцiнка зобов'язань   
Пенсiї виплаченi   
Зобов'язання в балансi на кiнець року 480 270 532 762 
 
Змiни в сумi зобов'язань за планом зi встановленими виплатами протягом року були 
наступними: 
 
Найменування 2018 р., тис. грн. 2019 р., тис. грн. 
На 1 сiчня 427 778 480 270 
Вартiсть поточних послуг   
Вiдсотки на зобов'язання 52 492 52 492 
Переоцiнка зобов'язань   
Пенсiї виплаченi   
На 31 грудня 480 270 532 762 
 
16 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю, iнша кредиторська заборгованiсть, та 
забезпечення 
Iнформацiю про довгостроковi та поточнi зобов'язання i забезпечення наведено у таблицi: 
Найменування 31 грудня 2018 р., тис. грн. 31 грудня 2019 р., тис. грн. 
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення, у т.ч.: 1 479 980 1 532 472 
Вiдстроченi податковi зобов'язання   
Пенсiйнi зобов'язання 480 270 532 762 
Довгостроковi кредити банкiв   
Iншi довгостроковi зобов'язання 999 710 999 710 
Поточнi зобов'язання i забезпечення, у т.ч.: 3 404 018 3 592 764 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями   
Кредиторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги 959 479        959 479 
Кредиторська торгова заборгованiсть (комiсiя) 1 824 219        88 408 
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби, iнвестицiйнi послуги та нематерiальнi активи
 318 237         318 237 
Розрахунки з бюджетом 261 259 
Розрахунки зi страхування 29 29 
Розрахунки з оплати працi 4 375 4 375 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами, без ПДВ 55 083    55 
083        
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками   
Поточнi забезпечення, в тому числi: 96 154 96 154 
- резерви для забезпечення вiдпусток та вислугу рокiв, платежiв по бонусам та у разi звiльнення 
персоналу 53 098 53 098 
- податки, збори за iншими платежами персоналу  43 056 43 056 
- резерв для забезпечення виплат за судовими позовами   
Iншi поточнi зобов'язання 146 181         2 070 740 
 
17 Прибутки вiд операцiйної та iншої дiяльностi                         
 
Найменування 2018 рiк., тис. грн. 2019 рiк., тис. грн. 



 

 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї   
1. Реалiзацiя на внутрiшнiй ринок, у тому числi:   
- металопродукцiя   
- iнша продукцiя та послуги   
2. Реалiзацiя на експорт, у тому числi:   
- металопродукцiя   
- iнша продукцiя та послуги   
Iншi операцiйнi доходи, у тому числi: 13 931 2 045 
дохiд вiд реалiзацiї послуг, товарiв (не основна дiяльнiсть), iнших оборотних активiв (у тому 
числi по договорам комiсiї)  2 533  
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованностi 9 538  
дохiд вiд надлишкiв запасiв, виявлених у результатi iнвентаризацiї   
отриманi штрафи, пенi, неустойки    
дохiд вiд аренди основних засобiв   
продаж валюти   
iншi операцiйнi доходи  199 
дохiд вiд безоплатно отриманих товарiв, робiт, послуг   
сторно резервiв по авансам, дебiторськiй заборгованостi   
курсовi рiзницi 1 860 1 846 
Iншi фiнансовi доходи, у тому числi:   
процентнi доходи по банкiвським депозитам та залишкам на рахунках    
амортизацiя дисконту фiнансових активiв   
курсовi рiзницi   
Iншi доходи, у тому числi: 763 986  
дохiд вiд реалiзацiїї основних засобiв та незавершеного будiвництва   
дохiд вiд лiквiдацiї основних засобiв та незавершеного будiвництва   
курсовi рiзницi   
iншi доходи 763 986  
РАЗОМ: 777 917 2 045 
Прибуток, отриманий у 2018 роцi, зформувався основним чином за рахунок операцiй з цiнними 
паперами. У 2019 роцi прибуток отримано за рахунок переоцiнки валютних заборгованостей за 
монетарними статтями балансу. 
18  Витрати вiд операцiйної та iншої дiяльностi 
 
Найменування 2018 рiк., тис. грн. 2019 рiк., тис. грн. 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у тому числi:   
витрати на закупiвлю сировини   
амортизацiя   
витрати на оплату працi   
вiдрахування на соцiальнi заходи   
iншi операцiйнi витрати   
iншi послуги   
витрати на пенсiйнi зобовязання   
iншi витрати   
Адмiнiстративнi витрати, у тому числi 2 260 898 
матерiальнi витрати   
амортизацiя   
витрати на оплату працi 50 63 



 

 

вiдрахування на соцiальнi заходи  11 14 
iншi операцiйнi витрати 2 199 821 
Витрати на збут, у тому числi:   
матерiальнi витрати   
амортизацiя   
витрати на оплату працi   
вiдрахування на соцiальнi заходи    
iншi операцiйнi витрати   
транспортнi витрати (у тому числi тариф, автоперевезення, iнше )   
Iншi операцiйнi витрати, у тому числi: 110 275  
матерiальнi витрати   
амортизацiя   
витрати на оплату працi   
вiдрахування на соцiальнi заходи    
iншi операцiйнi витрати 32  
курсовi рiзницi 1 343  
собiвартiсть реалiзацiї послуг, товарiв (не основна дiяльнiсть), iнших оборотних активiв 
  
витрати, якi вiдшкодовуються   
нарахування резервiв по авансам, дебiторськiй заборгованостi, судовим позовам 108 900
  
продаж валюти   
собiвартiсть аренди основних засобiв   
надлишки/нестачi запасiв, збитки вiд псування матерiальних цiнностей   
Фiнансовi витрати, у тому числi: 52 494 52 494 
процентнi витрати по пенсiйним забов'язанням 52 494 52 494 
дисконтування дебiторської заборгованостi   
курсовi рiзницi   
iншi фiнансовi витрати   
Iншi витрати, у тому числi: 9  
курсовi рiзницi   
витрати на лiквiдацiю та демонтаж основних засобiв   
собiвартiсть лiквiдацiї основних засобiв та незавершеного будiвництва   
собiвартiсть реалiзацiїї основних засобiв та незавершеного будiвництва   
iншi витрати 9  
РАЗОМ: 165 038 53 392 
 
19  Податок на прибуток 
Найменування 2018 рiк., тис. грн. 2019 рiк., тис. грн. 
Вiдстрочений податок (78 151)  
Поточний податок на прибуток   
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (78 151)  
В 2018 роцi вiдбулося списання вiдстроченого податку на прибуток, за рахунок накопичених 
збiткiв. Поточного податку на прибуток Товариство не нараховує. 
20. Твердження щодо рiчної iнформацiї 
Твердження щодо рiчної iнформацiї має мiстити офiцiйну позицiю осiб, якi здiйснюють 
управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, про те, що, наскiльки це їм 
вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського 



 

 

облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд 
його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт 
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 
господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 
контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та 
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi; 
 
 



 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", вiд iменi осiб, якi здiйснюють управлiнськi 
функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє про те, що, наскiльки це їм вiдомо, 
рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва 
включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської 
дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони 
стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - в.о.Генерального директора 
Кононов Валентин Васильович. 
 
 


