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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 00191135 

4. Місцезнаходження 

 87504, Україна, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Iллiча, будинок 54, корпус 4 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 +38062-57-59-501, +38062-57-45-695 

6. Електронна поштова адреса  

 postbox@ukrpipe.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 30.10.2017 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 208 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  02.11.2017 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

https://pipe.meti

nvestholding.co

m в мережі Інтернет 30.10.2017 

 (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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду X 

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   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 X 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. 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 за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

34. Примітки: 

28 квiтня 2016 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА <ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД> (Протокол №ЗЗА-26 рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ <ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД> вiд 28 квiтня 2016 року), на яких 

прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне 

акцiонерне товариство та найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

<ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД> змiнено на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

<ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД> (скорочене найменування: ПРАТ <ХТЗ>). 

Таким чином, станом на 31.12.2016 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

<ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД> (надалi - ПРАТ <ХТЗ> або Емiтент, або Товариство) є 

акцiонерним товариством, тип якого - <Приватне акцiонерне товариство>, тому Рiчна 

iнформацiя ПРАТ <ХТЗ> за 2016 рiк надається вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 

роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013р. № 2826, та 

включає:  

титульний аркуш;  

змiст;  

основнi вiдомостi про емiтента;  

iнформацiю про посадових осiб емiтента;  

iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента;  

iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв;  

вiдомостi про цiннi папери емiтента;  

iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента;  

вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду;  

iнформацiю про стан корпоративного управлiння (для акцiонерних товариств);  

рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 



облiку;  

вiдомостi про аудиторський висновок (звiт).  

 

ПРАТ <ХТЗ> не є емiтентом облiгацiй, iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї), 

похiдних цiнних паперiв, тому у складi Рiчної iнформацiї за 2016 рiк вiдсутня та не 

заповнюється наступна iнформацiя:  

- <iнформацiя про облiгацiї емiтента>;  

- <iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом>;  

- <iнформацiя про похiднi цiннi папери>.  

<Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва)> не заповнюється, тому що ПРАТ <ХТЗ> не здiйснювало випуск цiльових 

облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва.  

 

Так як Рiчна iнформацiя ПРАТ <ХТЗ> за 2016 рiк надається вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 

1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

03.12.2013р. № 2826, тому не вимагається для розкриття у складi Рiчної iнформацiї ПРАТ 

<ХТЗ> за 2016 рiк наступна iнформацiя:  

- <Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi>;  

- <Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб>  

- <Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря>;  

- <Iнформацiя про рейтингове агентство>;  

- <Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв)>;  

- <Iнформацiя про дивiденди>;  

- <Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент>;  

- <Опис бiзнесу>;  

- <Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв>;  

- <Текст аудиторського висновку (звiту)>;  

- <Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)>.  

ПРАТ <ХТЗ> не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, емiтентом iпотечних облiгацiй, емiтентом 

сертифiкатiв ФОН, тому у складi Рiчної iнформацiї за 2016 рiк вiдсутня та не заповнюється 

наступна iнформацiя:  

- <Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй>;  

- <Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття>, а саме:  

1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)  

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;  

2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 

3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;  

4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 

активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;  

5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, 

якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року;  

- <Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 



якi включено до складу iпотечного покриття>;  

- <Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв>;  

- <Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв>;  

- <Основнi вiдомостi про ФОН>;  

- <Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН>;  

- <Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН>;  

- <Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН>;  

- <Правила ФОН>.  

 

Додаткова iнформацiя Емiтента:  

ПРАТ <ХТЗ> не має акцiонерiв-фiзичних осiб, якi б мали у прямому володiннi частку у 

статутному капiталi Товариства у розмiрi 10 % або бiльше.  

За результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не 

приймалось. 

Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiоду не 

приймалося, тому дана iнформацiя вiдсутня. 

ПРАТ <ХТЗ> надає рiчну фiнансову звiтнiсть за 2016 рiк, складену за Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi.  

ПРАТ <ХТЗ> веде Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом, тому Звiт про рух 

грошових коштiв (за непрямим методом) не заповнюється. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 07.12.1994 

4. Територія (область) 

 Донецька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 129924756 

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) 

 1900 

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

 24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiвi фiтингiв зi сталi 

 25.62 - Механiчне оброблення металевих виробiв 

 85.32 - Професiйно-технiчна освiта 

10. Органи управління підприємства 

 Згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03 грудня 

2013 року № 2826, iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюються, тому що 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" є акцiонерним 

товариством. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

2) МФО банку 

 334851 

3) Поточний рахунок 

 26006962481948 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

5) МФО банку 

 334851 

6) Поточний рахунок 

 26005962484816 

 

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

1) Посада 

 Генеральний директор 



2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Новiков Денис Вiкторович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

 ВА 108633 20.06.1995 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй област 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Вища. Донецький державний полiтехнiчний унiверситет, квалiфiкацiя - магiстр 

металургiйного обладнання. 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "ХТЗ" - начальник виробничого управлiння 

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

 22.05.2015, обрано до 03.04.2017 р. (включно) 

9) Опис 

 Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХТЗ" вiд 21 травня 2015 року № 104 Новiков Денис 

Вiкторович був обраний на посаду Генерального директор Товариства з 22 травня 2015 року.  

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХТЗ" вiд 25.03.2016 №121 встановлено термiн повноважень 

Генерального директора ПАТ "ХТЗ" Новiкова Д.В. до "03" квiтня 2017 року (включно).  

Новiков Д.В. володiє 10 акцiями Товариства, або 0,0000004 % статутного капiталу.  

Посадова особа - Генеральний директор Товариства є одноособовий Виконавчий орган 

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 вiд iменi та в iнтересах Товариства в межах своєї 

компетенцiї, передбаченої законодавством України, Статутом, 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. Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства визначенi у статтi 17 

Статуту ПРАТ <ХТЗ>. 

Генеральний директор Товариства Новiков Д.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини.  

Загальний стаж роботи становить 15 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав Генеральний директор Новiков Д.В. протягом останнiх 

п'яти рокiв: 

- 01.08.2009-31.03.2013 - начальник бюро виробничого управлiння ПАТ <ХТЗ>; 



- 01.04.2013-21.05.2015 - начальник виробничого управлiння ПАТ <ХТЗ>.  

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10 рокiв, загальний стаж роботи - 14 рокiв. Протогям звiтного 

перiоду посадова особа не працювала та не займала посад на будь-яких iнших пiдприємствах 

 

Додаткова iнформацiя щодо змiн у складi посадових осiб, що вiдбулися протягом 2017 року: 

На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПРАТ "ХТЗ" (Протокол №139 вiд 03.04.2017 року) 

встановлено термiн повноважень Генерального директора ПРАТ "ХТЗ" Новiкова Д. В. до "03" 

липня 2017 року (включно). Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ХТЗ" (Протокол №145 вiд 

31.07.2017 р.) припинено повноваження Генерального директора ПРАТ "ХТЗ" Новiкова Д. В. та 

призначено з 01.08.2017 року фiнансового директора Товариства Авраменка К. О. виконуючим 

обов'язки Генерального директора ПРАТ "ХТЗ" (безстроково).  Рiшенням Наглядової ради ПРАТ 

"ХТЗ" (Протокол №148 вiд 04.10.2017 р.) припинено повноваження в.о. Генерального директора 

ПРАТ "ХТЗ" Авраменка К. О. та призначено з 05.10.2017 року Головного бухгалтера Товариства 

Зайцеву Т.В. виконуючою обов'язки Генерального директора ПРАТ "ХТЗ" (безстроково). 

 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Хачатрян Iрина Василiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

 ВВ 941260 15.10.1999 Харцизький МВ УМВС України в Донецькiй областi 

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 Вища. Донецький державний унiверситет, квалiфiкацiя - економiст. Донецька державна 

академiя управлiння, квалiфiкацiя - магiстр з управлiння проектами. 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "ХТЗ" -Заступник Головного бухгалтера служби директора фiнансового 

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

 29.08.2012, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера регламентованi Положенням про 

Головну бухгалтерiю ПАТ "ХТЗ" та посадовою iнструкцiєю Головного бухгалтера. Винагорода 

Головному бухгалтеру в грошовiй формi виплачувалася згiдно штатного розкладу, а в натуральнiй 

формi не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Хачатрян I.В. володiє 315 акцiями Товариства, або 0.00001212240 % статутного капiталу. Стаж 

керiвної роботи (рокiв) - 6 рокiв 10 мiсяцiв, загальний стаж роботи 30 рокiв. Iншi посади, якi 

обiймала Хачатрян I.В. протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.04.2009-28.08.2012 - заступник 

Головного бухгалтера служби директора фiнансового ПАТ "ХТЗ"; з 29.08.2012 - Головний 

бухгалтер ПАТ "ХТЗ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. 

 

Додаткова iнформацiя щодо змiн у складi посадових осiб, що вiдбулися протягом 2017 року: 

Починаючи з 01.06.2017 року на посаду Головного бухгалтера Товариства призначено Зайцеву 

Тетяну Вiкторiвну (безстроково). 

 



1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Риженков Юрiй Олександрович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 Вища: Донецький державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть - мiжнародна 

економiка, квалiфiкацiя спецiалiста - економiст, рiк закiнчення - 2000; London Business School, 

MBA (Магiстр управлiння бiзнесом), рiк закiнчення - 2006 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 з 2010 р. до 2013 р. виконавчий директор ТОВ <ДТЕК> 

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

 01.05.2016, обрано строком на 3 (три) роки 

9) Опис 

 Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

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

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi Наглядової ради Товариства, 

а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень та змiнами вимог законодавства України 

щодо складу наглядової ради акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ <ХТЗ> 28 квiтня 2016 року (Протокол № ЗЗА-26 рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ <ХТЗ> вiд 28 квiтня 2016 року): 

припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 

зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 

номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. перебувала 

на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 2013 року.  

обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних 

фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр Володимирович, Данкова 

Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Юрченко Iван Юрiйович (незалежний директор). 

 

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) - Риженков Юрiй Олександрович 

згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi емiтента не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Досвiд роботи Риженкова Юрiя Олександровича на посадi Члена Наглядової ради (представника 

акцiонера Metinvest B.V.) - 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2016 року).  

Загальний стаж роботи - 18 рокiв.  

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 2010 р. до 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.) (реєстрацiйний номер 24321697) , мiсцезнаходження: 

Nassaulaan 2A, 2514JS's-Gravenhage, м. Гаага, Нiдерланди.  

Посадова особа також з 01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних 

юридичних особах:  

- ПРАТ <IЛЛIЧ-СТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 24815801), мiсцезнаходження: 87504, Донецька 

обл., мiсто Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; 

- ПРАТ <МК <АЗОВСТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; 

- ПРАТ <ЄМЗ> (iдентифiкацiйний код 00191193), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто 

Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; 

- ПРАТ <ММК IМ. IЛЛIЧА> (iдентифiкацiйний код 00191129), мiсцезнаходження: 87504, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; 

- ПРАТ <МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД> (iдентифiкацiйний код 33185989), 

мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 

- ПРАТ <АКХЗ> (iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., 

мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; 

- ПРАТ <ДОНЕЦЬККОКС> (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖКОКС> (iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; 

- ПРАТ <IНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; 

- ПРАТ <ЦГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <ПIВНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, 

Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ> (iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, 

Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54;  

- ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> (iдентифiкацiйний код 00191827), мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ> (iдентифiкацiйний код 00191885), мiсцезнаходження: 69106, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Погожев Олександр Володимирович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 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. 

6) Стаж роботи (років) 
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7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 - з 2010 р. по 2016 р. Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ <МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ>.  

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

 01.05.2016, обрано строком на 3 (три) роки 

9) Опис 

 Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

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

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi Наглядової ради Товариства, 

а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень та змiнами вимог законодавства України 

щодо складу наглядової ради акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ <ХТЗ> 28 квiтня 2016 року (Протокол № ЗЗА-26 рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ <ХТЗ> вiд 28 квiтня 2016 року): 

припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 

зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 

номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. перебувала 

на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 2013 року.  

обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних 

фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр Володимирович, Данкова 

Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Юрченко Iван Юрiйович (незалежний директор). 

 

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) Погожев Олександр 

Володимирович згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi 

емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Досвiд роботи Погожева Олександра Володимировича на посадi Члена Наглядової ради 

(представника акцiонера Metinvest B.V.) - 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2016 року).   

Загальний стаж роботи - 24 роки.  

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 2010 р. по 2016 р. Директор Металургiйного дивiзiону 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 01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних 

юридичних особах: 

- ПРАТ <IЛЛIЧ-СТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 24815801), мiсцезнаходження: 87504, Донецька 

обл., мiсто Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; 

- ПРАТ <МК <АЗОВСТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; 

-ПРАТ <ЄМЗ> (iдентифiкацiйний код 00191193), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто 

Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; 

- ПРАТ <ММК IМ. IЛЛIЧА> (iдентифiкацiйний код 00191129), мiсцезнаходження: 87504, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; 

- ПРАТ <МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД> (iдентифiкацiйний код 33185989), 

мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 



- ПРАТ <АКХЗ> (iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., 

мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; 

- ПРАТ <ДОНЕЦЬККОКС> (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖКОКС> (iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; 

- ПРАТ <IНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; 

- ПРАТ <ЦГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <ПIВНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, 

Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ> (iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, 

Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54;  

- ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> (iдентифiкацiйний код 00191827), мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ> (iдентифiкацiйний код 00191885), мiсцезнаходження: 69106, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Данкова Юлiя Сергiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Вища: Криворiзький технiчний унiверситет, спецiальнiсть - менеджмент 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, квалiфiкацiя спецiалiста - менеджер-економiст, рiк закiнчення 

- 2000 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 - 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>;  

 

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

 01.05.2016, обрано строком на 3 (три) роки 

9) Опис 

 Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

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

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi Наглядової ради Товариства, 



а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень та змiнами вимог законодавства України 

щодо складу наглядової ради акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ <ХТЗ> 28 квiтня 2016 року (Протокол № ЗЗА-26 рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ <ХТЗ> вiд 28 квiтня 2016 року): 

припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 

зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 

номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. перебувала 

на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 2013 року.  

обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних 

фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр Володимирович, Данкова 

Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Юрченко Iван Юрiйович (незалежний директор). 

 

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) Данкова Юлiя Сергiївна згоди на 

розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Досвiд роботи Данкової Юлiї Сергiївни на посадi Члена Наглядової ради (представника акцiонера 

Metinvest B.V.) - 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2016 року).  

Загальний стаж роботи - 16 рокiв.  

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>;  

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 з 01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних 

юридичних особах:  

- ПРАТ <IЛЛIЧ-СТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 24815801), мiсцезнаходження: 87504, Донецька 

обл., мiсто Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18;  

- ПРАТ <МК <АЗОВСТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1;  

- ПРАТ <ЄМЗ> (iдентифiкацiйний код 00191193), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто 

Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4;  

- ПРАТ <ММК IМ. IЛЛIЧА> (iдентифiкацiйний код 00191129), мiсцезнаходження: 87504, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4;  

- ПРАТ <МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД> (iдентифiкацiйний код 33185989), 

мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 

- ПРАТ <АКХЗ> (iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., 

мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1;  

- ПРАТ <ДОНЕЦЬККОКС> (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖКОКС> (iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; 

- ПРАТ <IНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; 

- ПРАТ <ЦГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <ПIВНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, 

Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 



- ПРАТ <КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ> (iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, 

Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54;  

- ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> (iдентифiкацiйний код 00191827), мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А. 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ> (iдентифiкацiйний код 00191885), мiсцезнаходження: 69106, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Романова Свiтлана Миколаївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 Вища: Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, 

спецiальнiсть - Мiжнародне право, квалiфiкацiя спецiалiста - магiстр мiжнародного права, 

перекладач з англiйської мови, рiк закiнчення - 1999 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 з 2002 р. до 2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства 

<Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед>. 

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

 01.05.2016, обрано строком на 3 (три) роки 

9) Опис 

 Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

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

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi Наглядової ради Товариства, 

а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень та змiнами вимог законодавства України 

щодо складу наглядової ради акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ <ХТЗ> 28 квiтня 2016 року (Протокол № ЗЗА-26 рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ <ХТЗ> вiд 28 квiтня 2016 року): 

припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 

зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 

номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. перебувала 

на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 2013 року.  

обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних 

фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр Володимирович, Данкова 

Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Юрченко Iван Юрiйович (незалежний директор). 

 

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) Романова Свiтлана Миколаївна 



згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Досвiд роботи Романової Свiтлани Миколаївни на посадi Члена Наглядової ради (представника 

акцiонера Metinvest B.V.) - 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2016 року).  

Загальний стаж роботи - 19 рокiв.  

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 2002 р. до 2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства <Бейкер 

i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед>; 

- 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 01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних 

юридичних особах: 

- ПРАТ <IЛЛIЧ-СТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 24815801), мiсцезнаходження: 87504, Донецька 

обл., мiсто Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; 

- ПРАТ <МК <АЗОВСТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; 

- ПРАТ <ЄМЗ> (iдентифiкацiйний код 00191193), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто 

Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; 

- ПРАТ <ММК IМ. IЛЛIЧА> (iдентифiкацiйний код 00191129), мiсцезнаходження: 87504, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; 

- ПРАТ <МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД> (iдентифiкацiйний код 33185989), 

мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 

- ПРАТ <АКХЗ> (iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., 

мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; 

- ПРАТ <ДОНЕЦЬККОКС> (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖКОКС> (iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; 

- ПРАТ <IНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; 

- ПРАТ <ЦГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <ПIВНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, 

Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ> (iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, 

Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54;  

- ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> (iдентифiкацiйний код 00191827), мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ> (iдентифiкацiйний код 00191885), мiсцезнаходження: 69106, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради Товариства (незалежний директор) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Юрченко Iван Юрiйович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 



 - -  - 

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка, 2001, правознавство, магiстр 

права. 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Керiвник правового супроводження зовнiшньоекономiчної дiяльностi ТОВ <МЕТIНВЕСТ 

ХОЛДИНГ> (код за ЄДРПОУ: 34093721) 

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

 01.05.2016, обрано строком на 3 (три) роки 

9) Опис 

 Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

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

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi Наглядової ради Товариства, 

а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень та змiнами вимог законодавства України 

щодо складу наглядової ради акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ <ХТЗ> 28 квiтня 2016 року (Протокол № ЗЗА-26 рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ <ХТЗ> вiд 28 квiтня 2016 року): 

припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 

зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 

номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. перебувала 

на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 2013 року.  

обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних 

фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр Володимирович, Данкова 

Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Юрченко Iван Юрiйович (незалежний директор). 

 

Член Наглядової ради (незалежний директор) Юрченко Iван Юрiйович згоди на розкриття 

паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Досвiд роботи Юрченка Iвана Юрiйовича  на посадi Члена Наглядової ради (незалежний 

директор) - 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2016 року).  

Загальний стаж роботи - 16 рокiв.  

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

2007 - 2014, Адвокатське об'єднання <Василь Кiсiль та партнери>, юрист; 

з 2014 по теперiшнiй час ТОВ <МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ>, Керiвник правового супроводження 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера 

Metinvest B.V.) 

Риженков Юрiй 

Олександрович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Хачатрян Iрина 

Василiвна 

ВВ 941260 15.10.1999 

Харцизький МВ УМВС України 

в Донецькiй областi 

315 0,00001212

24 

315 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Новiков Денис 

Вiкторович 

ВА 108633 20.06.1995 

Харцизьким МВ УМВС України 

в Донецькiй областi 

10 0,00000038

483 

10 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера 

Metinvest B.V.) 

Погожев 

Олександр 

Володимирович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера 

Metinvest B.V.) 

Данкова Юлiя 

Сергiївна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера 

Metinvest B.V.) 

Романова Свiтлана 

Миколаївна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (незалежний 

директор) 

Юрченко Iван 

Юрiйович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Усього 325 0,00001250

723 

325 0 0 0 

 

 





VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Приватна компанiя з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

Метiнвест Б.В. (Private Limited 

Liability Company Metinvest 

B.V.) 

24321697 -, Нiдерланди, - р-н, 

м.Гаага, Nassaulaan 2 

A, 2514JS 

2 429 139 

693 

93,4826 93,65 2 429 139 

693 

0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування 

органу, який видав 

паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

         

Усього 2 429 139 

693 

93,4826 93,65 2 429 139 

693 

0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 28.04.2016 

Кворум зборів 98,68064 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 

1) Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 

2) Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2015 рiк. 

3) Звiт Наглядової  ради Товариства за 2015 рiк. 

4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк. 

5) Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 

2015 роцi. 

6) Змiна типу та найменування Товариства. 

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 

8) Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. 

10) Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 

11) Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 

12) Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 

протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням 

характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 

13) Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, 

щодо яких є заiнтересованiсть. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалось.  

 



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

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 

23.07.2010 581/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000081046 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,05 2 598 495 

120 

129 924 756 100 

Опис 

У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами товариства на зовнiшнiх та внутрышных ринках емiтентом не здiйснювалась.  

Цiннi папери ПРАТ <ХТЗ> протягом звiтного перiуду не перебували у лiстингу. 

Рiшення провести додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi ПРАТ <ХТЗ> не приймало. 

У 2016 роцi ПРАТ <ХТЗ> не випускало та не розмiщувало акцiї додаткового випуску. На кiнець звiтного перiоду ПРАТ "ХТЗ" не має акцiй, якi 

знаходяться в процесi розмiщення. ПРАТ "ХТЗ" станом на 31.12.2016 року не приймало рiшення про додатковий випуск акцiй у поточному роцi. 

Протягом 2016 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не приймало рiшення про анулювання, 

консолiдацiю або дроблення акцiй. Акцiї Товариства розмiщенi у повному обсязi. Акцiї оцiненi по засновницькiй вартостi. Частка держави в 

Статутному фондi Товарисвта  вiдсутня. 

 

 

4. Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 

зарахування 

/ списання 

акцій на 

рахунок / з 

рахунку 

емітента 

Вид дії 

викуп/прод

аж 

Кількість 

акцій, що 

викуплено / 

продано 

(шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Дата 

реєстрації 

випуску 

акцій, що 

викуплено / 

продано 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску акцій, 

що викуплено / 

продано 

Найменування органу, що зареєстрував 

випуск акцій, що викуплено / продано 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 30.06.2016 викуп 1 284 314 64 215,7 23.07.2010 581/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

0,0494253 

Опис Викуп акцiй власного випуску 

2 31.07.2016 викуп 169 000 8 450 23.07.2010 581/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

0,0065038 

Опис 

Викуп акцiй власного випуску здiйснювався на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах ПАТ <ХТЗ> 

вiд 28.04.2016 року та згiдно протоколу Лiчильної комiсiї №5 вiд 28.04.2016 р. за пiдсумками голосування на Загальних зборах акцiонерiв 

Товариства з питання №6 порядку денного <Змiна типу та найменування Товариства>.Протягом 30 днiв пiсля прийняття Загальними 



зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, до Товариства надiйшли письмовi звернення акцiонерiв, якi 

мали намiр реалiзувати зазначене право з вимогою про обов'язковий викуп власних простих iменних акцiй ПАТ <ХТЗ>.Згiдно статтi 68 

Закону України <Про акцiонернi товариства> викуп акцiй здiйснювався за ринковою вартiстю, визначеною в порядку, встановленому 

статтею 8 Закону України <Про акцiонернi товариства> та що була затверджена рiшенням Наглядової ради ПАТ <ХТЗ> №128 вiд 

21.04.2016р. у розмiрi 0,1485 грн. за одну просту iменну акцiю Товариства .Загальна кiлькiсть власних акцiй, що була викуплена протягом 

звiтного перiоду складає 1 453 314 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 72 665,70 грн., що складає 0,0559291% 

статутного капiталу Товариства. 

 



XII. 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, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 1 240 768 
1 144 74

6 
0 0 1 240 768 

1 144 74

6 

  будівлі та споруди 407 319 374 196 0 0 407 319 374 196 

  машини та обладнання 795 553 739 462 0 0 795 553 739 462 

  транспортні засоби 31 655 26 327 0 0 31 655 26 327 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 6 241 4 761 0 0 6 241 4 761 

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 1 240 768 
1 144 74

6 
0 0 1 240 768 

1 144 74

6 

Опис 
Станом на 31.12.2016 р первiсна вартiсть основних засобiв складає 1 424 

975 тис грн, знос 280 229 тис грн.  

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

1 323 649 1 520 840 

Статутний капітал (тис.грн) 140 360 140 360 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

140 360 140 360 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється згiдно методичних 

рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, щодо визначення 

вартостi чистих активiв товариств вiд 17.11.2004 р №485 з метою реалiзацiї положень ст 

155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" 

Чистi активи розрахованi як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, 

необоротних активiв, утримуваних для продажу та груп вибуття та сумою довгострокових 

и короткострокових зобов'язань i забезпечень, зобов'язань, пов'язаних з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття та складають: 

На початок року 1739647-218807=1520840 тис грн 

На кiнець року 1646884-323235=1323649 тис грн 

 

Висновок На початок та на кiнець звiтного перiоду сума чистих активiв Товариства перевищує 

статутний капiтал, що вiдповiдає ст155 п3 ЦКУ. 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 



Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

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 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 X 30.12.1899 

Податкові зобов'язання X 1 188 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 313 X X 

Усього зобов'язань X 1 501 X X 

Опис - 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Труби зварнi 

для нафто-або 

газопроводiв 

19194 тонн 278413,8 83,8 1447 20989,1 31,3 

2 Послуги 

промисловi 

(вартiсть 

перероблення 

сировини 

замовника) 

- 0 0 0 46060,4 68,7 

3 Частини до 

машин та 

механiчних 

пристроїв 

- 3596,9 16,2 - 0 0 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 15,9 

2 Амортизацiя основних засобiв 34,2 

3 Витрати на оплату працi 29,85 

4 Iншi операцiйнi витрати 13,75 

 

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 28.04.2016 99 637 904,77 1 739 647 5 727,48 

Опис: 

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ <ХТЗ> (Протокол №ЗЗА-26 вiд 28.04.2016р.) з дванадцятого питання 

порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв <Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв 

та їх граничної сукупної вартостi> прийнято рiшення:  

<12.1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України <Про акцiонернi товариства> надати попереднє схвалення на 

укладання Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх 

предметом, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк, якi 

вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення 

цих Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: 

12.1.1. укладання Товариством правочинiв з Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. 

(Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) (надалi - Meтiнвeст Б.В.) та 

юридичними особами, пов'язаними вiдносинами контролю з Meтiнвeст Б.В. щодо надання або отримання послуг, 

виконання робiт, передачi або отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв), придбання або 

вiдчуження оборотних i необоротних активiв, граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 196 000 000,00 

(сто дев'яносто шiсть мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину; 

12.1.2. укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв комiсiї, експортних договорiв, 

договорiв щодо надання будь-якої застави, iпотеки або iншого забезпечення, договорiв поруки (surety agreements) (у 

тому числi додаткових договорiв поруки (supplemental surety agreements)), договорiв щодо надання гарантiї, договорiв 

щодо вiдступлення прав вимоги, договорiв щодо надання права договiрного та/або примусового (безакцептного) 

списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, договорiв про довiрче управлiння (trust deeds) (у тому числi 

додаткових договорiв про довiрче управлiння (supplemental trust deeds)), дилерських договорiв (dealer agreements), 

договорiв про пiдписку (subscription agreements), агентських договорiв (agency agreements) (зокрема розрахунково-

агентських договорiв (calculation agency agreements)) (надалi всi зазначенi у цьому пунктi 12.1.2 договори - <Договори 

фiнансування>) та будь-яких iнших договорiв i документiв, якi можуть укладатися або пiдписуватися Товариством разом 

з, згiдно з або у зв'язку з Договорами фiнансування, включаючи без обмежень усi та будь-якi додатковi договори та 

договори про внесення змiн (зокрема договори про викладення у новiй редакцiї) до Договорiв фiнансування, що є 

укладеними на дату проведення цих Загальних зборiв, або що будуть укладенi протягом 1 (одного) року з дня проведення 

цих Загальних зборiв акцiонерiв (надалi всi зазначенi у цьому пунктi 12.1.2 Договори фiнансування та iншi договори та 

документи - <Документи фiнансування>), якi вчиняються у зв'язку з: (i) наданням/отриманням кредитiв (позик) 

компанiєю Метiнвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. (включаючи 

Товариство), та/або (ii) залученням фiнансування/рефiнансування (у тому числi шляхом випуску боргових цiнних 

паперiв на внутрiшнiх та/або мiжнародних ринках капiталу з процентною ставкою i термiнами погашення, 

передбаченими умовами розмiщення вiдповiдних боргових цiнних паперiв) компанiєю Метiнвест Б.В. або юридичними 

особами, пов'язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалi всi зазначенi у цих 

пiдпунктах (i) та (ii) пункту 12.1.2 транзакцiї - <Фiнансовi транзакцiї>), та/або (iii) внесенням змiн в будь-якi умови 



iснуючих Фiнансових транзакцiй (в тому числi, зокрема, щодо розмiру основної суми, вiдсоткових ставок, дат погашення 

основної суми, дат виплати вiдсоткiв та наданого Товариством забезпечення), граничною вартiстю на кожен правочин, 

яка еквiвалентна 2 000 000 000,00 (двом мiльярдам доларiв США) за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення такого 

правочину. 

12.2. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп. 12.1.1. - 12.1.2. цього рiшення, не повинна перевищувати 

3 956 000 000,00 (три мiльярди дев'ятсот п'ятдесят шiсть мiльйонiв) доларiв США. 

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або iншу особу, 

уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати 

проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних 

в пунктах 12.1.1 - 12.1.2 цього рiшення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рiшення та з безумовним дотриманням 

вимог <Процедури затвердження значних правочинiв>, що затверджена Рiшенням №58 Наглядової ради Товариства вiд 

04.07.2013 р. 

12.4. Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було схвалено Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства вiдповiдно до п.п. 12.1.1.-12.1.2. не вимагається прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними 

зборами акцiонерiв, Наглядовою радою або iншим органом управлiння Товариства.> 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 593 847 086  штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 561 074352  штуки простих iменних голосуючих акцiй. 

Голоси учасникiв зборiв з дванадцятого питання роздiлилися наступним чином: 

<ЗА> - 2 559 071 149 голосiв; <ПРОТИ> - 2 003 203 голосiв; <УТРИМАЛОСЬ> - 0 голосiв; <НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ> - 0 голосiв. Рiшення прийнято бiльш як 50 (п'ятдесятьма) вiдсотками голосiв акцiонерiв 

Товариства вiд їх загальної кiлькостi. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв в графi 3 є еквiвалентом 3 956 000 000,00 доларiв США та визначена за курсом 

НБУ станом на 28.04.2016 року  (25,186528 UAH за 1 USD) та складає 99 637 904,77 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2015 р) складає1 739 647 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках в графi 5) складає 5727,48%. 

 

 

 

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 

або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 28.04.2016 99 637 904,77 1 739 647 5 727,48 

Опис: 

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ <ХТЗ> (Протокол №ЗЗА-26 вiд 28.04.2016р.) з тринадцятого питання 

порядку денного <Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного 

року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо яких є заiнтересованiсть> прийнято рiшення:  

<13.1. На пiдставi ст. 71 Закону України <Про акцiонернi товариства> надати згоду на вчинення Товариством протягом 

1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв договорiв та документiв, зазначених у пунктах 12.1.1.-

12.1.2. цього протоколу, як правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 

13.2. Для укладення та виконання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, укладення яких було схвалено 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного 

рiшення Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою або iншим органом управлiння Товариства.  

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або iншу особу, 

уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати 

проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних 

в пунктi 13.1 цього рiшення.> 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 593 847 086  штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 561 074352  штуки простих iменних голосуючих акцiй. 

Голоси учасникiв зборiв з дванадцятого питання роздiлилися наступним чином: 

<ЗА> - 2 559 071 149 голосiв; <ПРОТИ> - 2 003 203 голосiв; <УТРИМАЛОСЬ> - 0 голосiв; <НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ> - 0 голосiв. Рiшення прийнято бiльш як 50 (п'ятдесятьма) вiдсотками голосiв акцiонерiв 



Товариства вiд їх загальної кiлькостi. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв в графi 3 є еквiвалентом 3 956 000 000,00 доларiв США та визначена за курсом 

НБУ станом на 28.04.2016 року  (25,186528 UAH за 1 USD) та складає 99 637 904,77 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2015 р) складає1 739 647 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках в графi 5) складає 5727,48%. 

2 08.06.2016 0 1 739 647 0 

Опис: 

Наглядовою радою ПРАТ <ХТЗ> прийнято рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради №129-1 вiд 08.06.2016 р.), 

яким надано згоду на укладання правочинiв iз заiнтересованiстю.  

У табличнiй формi <Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких 

є заiнтересованiсть> в гр. 3, 5 зазначено <0>, тому що згiдно рiшення Наглядової ради Товариства надано попереднiй 

дозвiл на вчинення правочинiв iз заiнтересованнястю без вказання ринкової вартостi майна або послуг, що можуть бути 

предметом таких правочинiв.  

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

25.03.2016 28.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

28.04.2016 28.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2016 1 0 

2 2015 1 0 

3 2014 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

н/д 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 



 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

н/д 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  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 ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.  

 

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

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 4 

членів наглядової ради - незалежних директорів 1 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
4 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

 



Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

Нi 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

н/д 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  19 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створювались.  

Інше (запишіть)  

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 



Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (запишіть) 

 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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 

належит

ь до 

компете

нції 

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 відкликання 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 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

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 додатковий випуск 

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 так 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 акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Статут Товариства, Колективний договiр. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 



паперів 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

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)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше н/д 



(запишіть) 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Ревiзiйна комiсiя вiдсутня (не обрано). 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

нi 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних  



трьох років 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: н/д 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

н/д 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 



10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "Донецькiнаудiт" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

13543179 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Покровськ, вул. Прокоф'єва, 

115 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0074, 23.02.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер -, серія -,  

номер -, дата видачі , строк дії  

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

2016 

Думка аудитора умовно-позитивна 

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00191135 

Територія Донецька область, Iллiчiвський р-н за КОАТУУ 1412336600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво труб, порожнистих профілів і 

фітингів зі сталі 
за КВЕД 24.20 

Середня кількість працівників: 1582 

Адреса, телефон: 87504 мiсто Марiуполь, проспект Iллiча, будинок 54, корпус 4, +38062-57-59-501 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 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 4 143 2 533 

    первісна вартість 1001 21 752 23 230 

    накопичена амортизація 1002 ( 17 609 ) ( 20 697 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 345 25 106 

Основні засоби 1010 1 240 768 1 144 745 

    первісна вартість 1011 1 425 127 1 424 974 

    знос 1012 ( 184 359 ) ( 280 229 ) 

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 100 100 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 223 572 121 939 

Відстрочені податкові активи 1045 0 33 311 

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 1 476 928 1 327 734 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 84 644 81 797 

Виробничі запаси 1101 65 940 66 409 

Незавершене виробництво 1102 1 125 386 

Готова продукція 1103 15 640 13 647 

Товари 1104 1 939 1 355 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 20 639 3 343 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 856 295 

    з бюджетом 1135 143 522 213 235 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 35 367 137 000 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 904 12 533 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 6 172 3 399 

Готівка 1166 5 5 

Рахунки в банках 1167 6 167 3 394 

Витрати майбутніх періодів 1170 2 680 2 299 

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 302 2 249 

Усього за розділом II 1195 262 719 319 150 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1 739 647 1 646 884 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 140 360 140 360 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 757 093 697 202 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 32 481 32 481 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 590 906 453 679 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 73 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 1 520 840 1 323 649 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 9 259 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 77 044 79 545 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 7 900 0 

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 94 203 79 545 

    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 9 549 

    товари, роботи, послуги 1615 103 558 61 340 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 020 1 188 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1 171 610 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 157 2 116 

    одержаними авансами 1635 716 153 136 

    розрахунками з учасниками 1640 4 940 4 907 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 10 521 10 531 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 521 313 

Усього за розділом IІІ 1695 124 604 243 690 

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 1 739 647 1 646 884 

Примітки: Станом на 31.12.2016 р активи Товариства складають  1646 884 тис грн, а саме: необоротнi 

активи-1 327 734тис грн, якi зменшилися у порiвняннi з минулим роком на 149194 тис грн, оборотнi активи 

складають 319150 тис грн, що на 56 431 тис грн бiльше нiж у порiвняннi станом на 01.01.2016р. Облiк 

нематерiальних активiв у звiтному роцi вiдбувався таким чином: пiсля первiсного визнання в якостi активу 

нематерiальнi активи враховуються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 

накопичених збиткiв вiд знецiнення. Нематерiальнi активи за первiсною вартiстю станом на 31.12.2016 р 

складають 23230 тис грн, до складу яких входять: права на знаки для товарiв та послуг у сумi 19 тис грн, 

авторськi та сумiжнi з ними права -11852 тис грн, iншi нематерiальнi активи виробничого призначення -49 

тис грн та  адмiнiстративного призначення 11310 тис грн. Змiна суми амортизацiї за 2016 р у сумi 3088 

тис грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв станом на 31.12.2016 р становить 20697 тис грн. 

Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2016 року становить 2533 тис грн. 



Надходження нематерiальних активiв у 2016 роцi складає 1478 тис грн. Вибуття нематерiальних активiв у 

звiтному роцi становить 9 тис грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються за вартiстю 

придбаних товарно-матерiальних цiнностей на капiтальне будiвництво виробничого призначення та 

капiтальнi ремонти основних засобiв на складi Товариства, розрахункiв за виданими авансами з придбання 

основних засобiв та будiвельних матерiалiв вiддiлу капiтального будiвництва та нарахування резерву 

сумнiвних боргiв за виданими авансами за необоротнi активи та станом на 31.12.2016 р складають 25 106 

тис грн, а саме: 

-капiтальне будiвництво виробничого призначення -2483 тис грн;- придбанi необоротнi активи на склад 

Товариства -1372 тис грн;-обладнання не введене в дiю- 14014 тис грн;- обладнання в дорозi- 4588  тис 

грн, розрахунки за виданими авансами з придбання основних засобiв- 3191 тис грн;- допомiжнi та 

будiвельнi матерiали, запаснi частини механiчної та електричної групи для проведення робiт з  

модернiзацiї та капiтального ремонту -2283 тис грн;- нарахований резерв сумнiвних боргiв за виданими 

авансами за необоротнi активи (- 2825 тис грн) 

Станом на 31.12.2016 року основнi засоби Товариства за первiсною вартiстю складають 1 424 974 тис грн, 

зi зносом  280 229 тис грн. Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображенi за вартiстю придбання за 

вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення . Собiвартiсть активу включає 

витрати, якi безпосередньо вiдносяться  до  придбання активу. На основнi засоби, якi не 

використовуються, нараховано резерв. Змiна вартостi основних засобiв у звiтному роцi становить 96023 

тис грн., а саме:-будiвлi та споруди- 33124 тис грн, - виробничi машини та обладнання -56091 тис грн, 

транспортнi засоби- 5328 тис грн, виробничi прилади, iнструменти, iнвентар виробничого та 

адмiнiстративного призначення - 1480 тис грн. Вибуло у звiтному роцi основних засобiв у сумi 153 тис грн, 

внаслiдок списання, продажу, або невiдповiдностi критерiям визнання активом, а саме:- машини та 

обладнання невиробничого та адмiнiстративного призначення -152 тис грн, транспортнi засоби 

виробничого призначення - 1 тис грн. Змiна суми амортизацiї основних засобiв за звiтний рiк становить 

95870 тис грн. Iншi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2016 року становлять 100 тис грн, до складу яких 

входять:-iнвестицiї не пов'язаним сторонам - 100 тис грн. 

Товариство при вибуттi запасiв використовує наступнi методи оцiнки:- метод середньозваженої вартостi. 

Станом на 31.12.2016 р оборотнi активи складають 319 150 тис грн., а саме: -запаси -81797 тис грн, в тому 

числi виробничi запаси-66409 тис грн(основна сировина та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини 

та iншi матерiали), незавершене виробництво -386 тис грн( напiвфабрикати власного виробництва), готова 

продукцiя - 13647 тис грн(труби без та з АКП), товари - 1355 тис грн;-дебiторська заборгованiсть за 

продукцiю, товари, роботи, послуги у сумi 3343 тис грн;- дебiторська заборгованiсть за розрахунками-213 

530 тис грн(аванси виданi- 295 тис грн, розрахунки з бюджетом - 213 235 тис грн, у тому числi - 137 000 

тис грн податку на прибуток).-iнша поточна дебiторська заборгованiсть- 12 533 тис грн, грошi та iх 

еквiваленти-3399 тис грн, витрати майбутнiх перiодiв - 2299 тис грн( витрати з перiодичної печатi, зi 

страхування, з освоєння нових виробництв, з отриманих послуг); iншi оборотнi активи- 2249 тис грн, 

(розрахунки з ПДВ). Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть 

спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву на знецiнення. Резерв на 

знецiнення дебиторської заборгованостi створюється  у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, 

що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первiсних або переглянутих 

умов. Вся дебiторська заборгованiсть є поточною. В 2016 Товариство нарахувало резерв на сумнiвну 

дебiторську заборгованiсть у сумi 2612 тис грн, в т.ч. 2589 тис грн на аванси, виданi ТОВ "НДТ СИСТЕМЗ 

ЕНД СЕРВIЗЕС УКРАЇНА" (код ЕДРПОУ 38234244) за обладнання в листопадi 2013 р. Незважаючи на 

продовження судового процесу щодо повернення виданого авансу ТОВ "НДТ СИСТЕМЗ ЕНД СЕРВIЗЕС 

УКРАЇНА", керiвництво Товариства на пiдставi отриманої iнформацiї про вказаного контрагента вважає 

цю заборгованiсть сумнiвною та безнадiйною до погашення.  Товариством розмiщенi акредитиви для 

придбання основних засобiв.Згiдно з умовами договорiв повне погашення кредиторської заборгованостi за 

придбанi основнi засоби настає пiсля вводу обладнання в експлуатацiю (INTERTECH TRADING 

CORPORATION(USA) та пiсля поставки обладнання з отриманням банком пiдтверджувальних документiв 

( ARGUS limited). Станом на 31.12.2016 Товариством отримано право власностi на обладнання та 

вiдображено в балансi Товариства у складi необоротних активiв.Грошовi кошти (акредитив) вiдображенi у 

статтi "Iнша поточна дебиторська заборгованiсть" в сумi 7 437 тис грн. 

Рiчна iнвентарiзацiя запасiв, разрахункiв з дебиторської, кредиторської заборгованостей та грошових 

коштiв, майбутнiх витрат, iнших оборотних активiв була проведена станом на 01.10.2016 р., 01.11.2016р,  



та 01.12.2016 р згiдно до наказу №ОД 210 вiд 08.09.2016р. За результатами iнвентаризацiї було 

пiдтверджено основнi статтi балансу. 

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 

Станом на 31.12.2016 довгостроковi, поточнi зобов'язання i забезпечення складають- 323 235 тис грн, а 

саме:- довгостроковi зобов'язання i забезпечення- 79 545 тис грн;- поточнi зобов'язання i забезпечення - 

243 690 тис грн. До довгострокових зобов'язань вiдноситься:- пенсiйнi забезпечення 79 545 тис грн(резерви 

для оплати пiльгових пенсiй за списками 1 i 2, для оплати виплат при виходi на пенсiю);До поточних 

зобов'язань вiдноситься: 

-поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями у сумi 9549 тис грн. У травнi 

2016 р Товариство повинно було здiйснити погашення випущених облiгацiй загальною вартiстю 7900 тис 

грн, та сплатити вiдсотковий дохiд.Товариство на поточну дату не здатне було погасити поточнi 

борги.Заборгованiсть рекласiфiкована в роздiл поточної заборгованостi 

-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 61340 тис грн та представлена 

заборгованiстю перед постачальниками за роботи, сировину, та матерiали. 

-поточнi зобов'язання за розрахунками складають 161957 тис грн та представлена заборгованiстю з 

одержаних авансiв у сумi - 153136 тис грн, з бюджетом 1188 тис грн, зi страхування - 610 тис грн, з оплати 

працi- 2116 тис грн, розрахункiв з учасниками- 4907 тис грн. 

- поточнi забезпечення - 10531 тис грн( резерв вiдпусток); 

- iншi поточнi зобов'язання -313 тис грн. 

Товариство здiйснює вiдрахування єдиного соцiального внеску до Державної фiскальної служби України 

у сумi, яка розраховується на основi заработної плати кожного працiвника.Такi суми вiдображаються як 

витрати у тому перiодi, коли працiвниковi нараховується вiдповiдна компенсацiя. 

 

 

Керівник    Новiков Д. В. 

 

Головний бухгалтер   Хачатрян I. В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00191135 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 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 67 225 714 519 

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 ( 61 380 ) ( 523 875 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 5 845 190 644 

    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 9 090 525 545 

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 ( 49 491 ) ( 62 112 ) 

Витрати на збут 2150 ( 9 051 ) ( 15 349 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 178 460 ) ( 930 124 ) 

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 0 0 

    збиток 2195 ( 222 067 ) ( 291 396 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 8 72 



Інші доходи 2240 1 292 2 160 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 12 149 ) ( 177 903 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 3 526 ) ( 4 093 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 236 442 ) ( 471 160 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 42 011 76 795 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 194 431 ) ( 394 365 ) 

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 -3 102 26 559 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -3 102 26 559 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 558 ) ( 4 781 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -2 544 21 778 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -196 975 -372 587 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 47 076 439 709 

Витрати на оплату праці 2505 88 247 117 318 

Відрахування на соціальні заходи 2510 18 519 40 908 

Амортизація 2515 101 118 124 707 

Інші операційні витрати 2520 40 649 677 166 

Разом 2550 295 609 1 399 808 

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 2 597 681 129 2 593 703 980 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 597 681 129 2 593 703 980 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,074850 -0,152050 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0,074850 -0,152050 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Товариство виробляє та реалiзує асортимент трубної продукцiї. Дохiд вiд продажу товарiв 

визначається в момент передачи ризикiв i вигiд вiд володiння товарами.Зазвичай це вiдбувається при 

вiдвантаженнi товару.Коли пiдприємство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка 

признається у момент передачи вантажу покупцю в обумовленому мiсцi.Товариство використовує 

стандартнi правила , якi визначають момент переходу ризикiв та вигiд.Продажi враховуються на основi 

цiн, вказаних в контрактах та специфiкацiях до них.Цiна продажу вказується окремо у кожнiй 

специфiкацiї.У 2016 роцi Товариство частково працювало на давальницькiй сировинi. 

Структура доходiв Товариства виглядає наступним чином: 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв, робiт, послуг) у 2016 роцi становить 67 225 тис грн, iншi 

операцiйнi доходи -9090 тис грн(з них 3 784 тис грн реалiзацiя лому,1 622 тис грн- дохiд вiд операцiйної 

оренди, 997 тис грн дохiд вiд курсової рiзницi,   

2 615 дохiд вiд списання кредиторської заборгованностi  

, iншi фiнансовi доходи-8тис грн., iншi доходи- 1292 тис грн.Загальна сума доходу за 2016 рiк становить -

77 615 тис грн. Структура  витрат Товариства за 2016 рiк у загальнiй сумi 272046 тис грн виглядає таким 

чином: - собiвартiсть реалiзованої продукцiї(товарiв, робiт, послуг)- 61380 тис грн, адмiнiстративнi 

витрати- 49491 тис грн, витрати на збут- 9051 тис грн, iншi операцiйнi витрати- 178460 тис грн (з них 2590 

тис грн за рахунок нарахування резерву сумнiних боргiв, 151 070 тис грн - за рахунок нерозподiлених 

загальновиробничих затрат в наслiдок вiдсутностi виробництва) iншi витрати- 3526 тис грн, фiнансовi 

витрати- 12 149 тис грн, витрати з податку на прибуток- (-42011) тис грн. 

Загальна сума збитку за 2016 рiк складає 194 431 тис грн. 

 

 

Керівник    Новiков Д. В. 

 

Головний бухгалтер   Хачатрян I. В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00191135 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2016 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 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) не заповнюється, тому що Товариство веде 

Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) 

 

Керівник    Новiков Д. В. 

 

Головний бухгалтер   Хачатрян I. В. 
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Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2016 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 236 442 0 471 160 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 101 118 Х 124 707 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 592 0 11 154 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 1 493 0 7 524 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших не 

грошових операцій 

3520 14 375 0 1 861 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 26 0 74 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 25 087 0 21 419 

Фінансові витрати  3540 Х 12 149 Х 177 903 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 44 988 0 1 625 159 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 2 847 0 223 290 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 17 264 0 1 292 162 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 24 877 0 109 707 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 122 948 0 0 1 422 447 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 30 477 0 907 247 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 153 425 0 0 515 200 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 7 692 0 0 4 000 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 7 692 0 0 4 000 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 32 Х 88 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 11 742 X 9 669 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 11 710 0 9 581 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 



Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 5 030 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 216 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 32 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 248 5 030 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 -4 266 0 -8 551 0 

Залишок коштів на початок року  3405 6 172 Х 7 199 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 1 493 0 7 524 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 3 399 0 6 172 0 

 

Керівник    Новiков Д. В. 

 

Головний бухгалтер   Хачатрян I. В. 
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Звіт про власний капітал 
За 2016 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 140 360 757 093 0 32 481 590 906 0 0 1 520 840 

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 140 360 757 093 0 32 481 590 906 0 0 1 520 840 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -194 431 0 0 -194 431 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -2 544 0 0 0 0 0 -2 544 

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 -2 544 0 0 0 0 0 -2 544 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

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 -73 -73 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 -143 0 0 -143 

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 -57 347 0 0 57 347 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 -59 891 0 0 -137 227 0 -73 -197 191 

Залишок на кінець року  4300 140 360 697 202 0 32 481 453 679 0 -73 1 323 649 

Примітки: РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. 

Зареєстрований капiтал станом на 31.12.2016 р складає 140 360 тис грн, до складу якого входять:- статутний капiтал - 129 925 тис грн, та дооцiнка капiталу 

за стандартом №29 у сумi -10 435 тис грн.Капiтал в дооцiнках, станом на 31.12.2016 р складає 697 202 тис грн., до складу якого входять:-дооцiнка(уцiнка) 

основних засобiв у сумi 779 614 тис грн;- вiдсрочений податок з переоцiнки у сумi (-135031);- вiдсрочений податок з переоцiнки в НРП - 35204 тис грн; - 

актуарний прибуток у сумi- 21238 тис грн, - вiдсрочений податок за пенсiйними зобов'язаннями у сум(-3823 тис грн).Резервний капiтал станом на 31.12.2016 

р складає -32 481 тис грн, нерозподiлений прибуток- 453 679 тис грн. Вилучений капiтал 73 тис грн. 

 

 

Керівник    Новiков Д. В. 



 

Головний бухгалтер   Хачатрян I. В. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi 

 

1.    ЗВИЧАЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ 

        

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далi ПАТ 

"ХТЗ" або Товариство) було засновано в 1939 роцi як державне пiдприємство. Акцiонерним 

товариством пiдприємство стало в 1994 роцi, коли в Українi проводилася програма приватизацiї. 

Закрите акцiонерне товариство "Систем Кепiтал Менеджмент" (ЗАТ "СКМ") - компанiя, 

зареєстрована в Українi, придбала контроль над пiдприємством за допомогою проведення 

iстотних операцiй i збiльшення акцiонерного капiталу. 

Основною дiяльнiстю пiдприємства є виробництво готової трубної продукцiї для її реалiзацiї на 

внутрiшньому ринку та за кордоном.  

Товариство контролює Приватне акцiонерне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Метiнвест Б.В., компанiя, зареєстрована в Нiдерландах. Метiнвест Б.В. є холдинговою компанiєю 

гiрничо-металургiйного сегменту СКМ. Метiнвест Б.В. є повнiстю iнтегрованою компанiєю з 

виробництва сталi, яка володiє активами в кожнiй ланцi виробничого ланцюга - вiд добичi залiзної 

руди i коксового вугiлля та виробництва коксу до виробництва полуфабрикатiв та готової 

продукцiї, а також трубопрокат i виробництво листової та рулонної сталi. Товариство функцiонує 

як частина дивiзiону з виробництва сталi Метiнвеста.  

Станом на 31.12.2016 р. в Товариствi працювало 1401 чоловiк.  

Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження ПАТ "ХТЗ": 

86703, Україна,  Донецька область, м. Харцизьк, вулиця Патона, б.9.     

 

2. УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

 

За наявностi значної частки експорту у структурi нацiонального ВВП економiка України схильна 

негативному впливу падiння ринкової кон'юнктури i економiчного спаду, спостережуваних в 

iнших країнах свiту.  

Фiнансовi результати товариства в значної мiрi залежать вiд свiтових цiн на залiзорудну сировину 

i iншi основнi ресурси, а також вiд попиту на металеву продукцiю. Цiни на металопродукцiю 

знаходяться пiд впливом багатьох факторiв, уключаючи попит, свiтовий об'єм виробництва, мiру 

використання виробничих потужностей, витрати на сировину, валютнi курси, торгiвельнi 

обмеження та модернiзацiю процесу виробництва сталi. 

Керiвництво упевнене - в ситуацiї, що склалася воно приймає належнi заходи для забезпечення 

стабiльної дiяльностi товариства.                  

 

3. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА 

 

Основнi принципи складання звiтностi  

Ця фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основнi положення облiкової полiтики, застосованi при 

пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Цi положення облiкової полiтики послiдовно 

застосовувалися протягом усього звiтного перiоду, якщо не вказано iнше. 

Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Якщо не вказано iнше, усi суми наведенi 

з округленням до тисяч. 

 

Iстотнi бухгалтерськi оцiнки й судження при застосуваннi облiкової полiтики  



Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво Групи 

застосовувало власнi судження, оцiнки та припущення, якi впливають на застосування облiкової 

полiтики та зазначену в звiтi величину активiв i зобов'язань, доходiв i витрат.  

Активи i зобов'язання, а також доходи i витрати Компанiї представляються у фiнансовiй звiтностi 

окремо i пiдлягають взаємозалiку тiльки в тих випадках, коли це вимагається положеннями 

Облiкової полiтики. Результати операцiй, якi не вiдносяться до основної дiяльностi Компанiї, 

представляються шляхом взаємозалiку всiх доходiв i витрат, що виникають унаслiдок однiєї i тiєї 

ж операцiї. Крiм того, доходи i витрати, що виникають по групi аналогiчних операцiй, подаються 

у звiтах на нетто-основi.  

Результатом взаємозалiку доходiв i витрат є виникнення прибуткiв або збиткiв. 

       Оцiнки та пов'язанi з ними допущення заснованi на минулому досвiдi та iнших факторах, 

якi при iснуючих обставинах є об?рунтованими, 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 ?рунтуються на всiй наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi обставини 

i подiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

 

Перерахунок iноземної валюти  

Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Товариства, оцiнюються з використанням валюти 

основного економiчного середовища, в якiй Товариство працює (функцiональної валюти). Суми 

у фiнансовiй звiтностi оцiненi i представленi у нацiональнiй валютi України, гривнi, яка є 

функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi для ПАТ "ХТЗ". 

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 2016 року курс обмiну долара до гривнi становив 27,190858 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 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 (в т.ч. витрати на 

капiтальний ремонт) 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. 

Строки корисного використання основних засобiв становлять:  

Клас Група ОЗ Строк корисного використання 

Будинки Земельнi дiлянки Не амортизується 

Будинки та споруди Будинки 60 рокiв 

Будинки та споруди Споруди 60 рокiв 

Будинки та споруди Об'єкти благоустрою територiї 15 рокiв 

Будинки та споруди Iнженернi  комунiкацiї 15 рокiв 

Машини й устаткування Передатнi пристрої 20 рокiв 

Машини й устаткування Машини й устаткування  основного виробництва 35 рокiв 

Машини й устаткування Машини й устаткування  допомiжного виробництва 35 рокiв 

Машини й устаткування Транспортнi засоби -з/д - тепловози 25 рокiв 

Машини й устаткування Транспортнi засоби - з/д - вагони/ пiввагони/ хопера/ думпкари та  iн. 

вагони 20 рокiв 

Машини й устаткування Транспортнi засоби - авто 10 рокiв 

Машини й устаткування Транспортнi засоби - водяний 10 рокiв 

Машини й устаткування Автомобiлi загального призначення 5 рокiв 

Iншi Устаткування та засоби зв'язку 10 лет 

Iншi Офiснi меблi та пристрої 7 рокiв 

Iншi Офiсна технiка 5 рокiв 

Iншi Iнформацiйнi  системи та персональнi комп'ютери 4 роки 

Iншi Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 

Iншi Iншi основнi засоби 10 рокiв 

 

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. 

Незавершене будiвництво являє собою аванси за основнi засоби та вартiсть основних засобiв, 

будiвництво яких ще не завершено. Амортизацiя на такi активи не нараховується до їх введення 

в експлуатацiю. 

Товариство капiталiзує витрати за позиковими коштами, якi безпосередньо вiдносяться до 

придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу. 



 

Знецiнення нефiнансових активiв 

 Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежено, не амортизуються, але розглядаються щорiчно 

на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого 

знецiнення в разi будь-яких подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування 

балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку 

балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування, а також суму переоцiнки, 

ранiше визнану у складi капiталу. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть 

за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, залежно вiд того, яка з них вища. 

Для оцiнки можливого знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують 

грошовi потоки, що окремо розрiзняються (на рiвнi одиниць, якi генерують грошовi кошти). 

Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет 

можливого сторнування знецiнення. 

 

Класифiкацiя фiнансових активiв 

Товариство класифiкує свої фiнансовi активи за наступними категорiями оцiнки: кредити i 

дебiторська заборгованiсть. Керiвництво визначає категорiю фiнансових активiв при їх 

початковому визнаннi.  

 

Початкове визнання фiнансових iнструментiв  

Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно облiковуються за справедливою вартiстю плюс витрати 

на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при початковому визнаннi найкращим чином 

пiдтверджує цiна операцiї, за винятком операцiй з пов'язаними сторонами, якi проводяться за 

цiною, встановленою контрактом. Прибуток або збиток при початковому визнаннi враховується 

тiльки тодi, коли є рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити 

iснуючi поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, для яких 

використовується тiльки вiдкрита ринкова iнформацiя. 

 

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв  

Пiсля початкового визнання фiнансовi зобов'язання, кредити i дебiторська заборгованiсть 

оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, 

а фiнансовi активи - за вирахуванням понесених збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти, 

включаючи початковi витрати на проведення операцiї, включаються до балансової вартостi 

вiдповiдного iнструмента та амортизуються з використанням ефективної вiдсоткової ставки 

iнструменту. 

Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань зi строком менше одного року 

вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту. 

Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх 

договiрних грошових потокiв за поточною ринковою вiдсотковою ставкою для подiбних 

фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для Товариства. 

 

Припинення визнання фiнансових активiв  

Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли (i) активи погашенi або права на грошовi 

потоки вiд них закiнчилися iншим чином, (ii) коли Товариство передає, в основному, всi ризики i 

переваги володiння або (iii) коли Товариство не передає i не зберiгає, в основному, всi ризики i 

переваги володiння, але й не зберiгає контроль. Контроль зберiгається, коли контрагент не має 

практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому 

додаткових обмежень на продаж. 

 

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 - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати у 

податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх 

перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток, показанi як компонент операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно 

перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж 

податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. 

Вiдповiдно до вилучення при початковому визнаннi, вiдстроченi податки не визнаються у 

вiдношеннi тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання в разi операцiї, 

що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її початковому облiку не впливає нi на 

фiнансову, нi на податковий прибуток. 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 сторнована 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, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

 

Запаси  

Товарно-матерiальнi запаси показанi за первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, 

залежно вiд того, яка з них нижча. Вартiсть запасiв визначається за середньозваженим методом. 

Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi 

витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розподiленi 

на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат за позиковими коштами. 

Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою розрахункову цiну реалiзацiї в ходi нормального ведення 

бiзнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом та вiдповiдних 

витрат на збут. 

Суму нарахованого i використаного резерву вiд знецiнення запасiв Товариство вiдображає у 

складi статтi "Iншi операцiйнi витрати" незалежно вiд того, на якi саме потреби заплановано 

використовувати запаси або як вони вже були використанi.     Використання резерву. 

Нарахованого до 01.01.2016 року вiдображається у складi статтi " Собiвартiсть реалiзованної 

продукцiї" 

 

Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку 

облiковуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву на знецiнення. 

Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне 

свiдчення того, що Товариство 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. Сума 

резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю 

майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною вiдсотковою ставкою. 

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 резерву пiд 

дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум 

кредитується за рахунок iнших операцiйних витрат у звiтi про фiнансовi результати. 

Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть, умови якої 

переглянутi, враховується за амортизованою вартiстю на пiдставi нової структури переглянутих 

грошових потокiв. Вiдповiднi прибуток або збитки визнаються у звiтi про фiнансовi результати 

на дату перегляду, якi згодом амортизуються за методом ефективної вiдсоткової ставки. Якщо 

умови дебiторської заборгованостi переглядаються або змiнюються iншим чином внаслiдок 

фiнансових труднощiв позичальника або емiтента, збиток вiд знецiнення оцiнюється з 

використанням первiсної ефективної вiдсоткової ставки до змiни умов. 

. В 2016 Товариство нарахувало резерв на сумнiвну дебiторську заборгованiсть у сумi 2612 тис 

грн, в т.ч. 2589 тис грн на аванси, виданi ТОВ "НДТ СИСТЕМЗ ЕНД СЕРВIЗЕС УКРАЇНА" (код 

ЕДРПОУ 38234244) за обладнання в листопадi 2013 р. Незважаючи на продовження судового 

процесу щодо повернення виданого авансу ТОВ "НДТ СИСТЕМЗ ЕНД СЕРВIЗЕС УКРАЇНА", 

керiвництво Товариства на пiдставi отриманої iнформацiї про вказаного контрагента вважає цю 

заборгованiсть сумнiвною та безнадiйною до погашення.   

 

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 банкiвських рахунках 

до вимоги та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком розмiщення 

до трьох мiсяцiв. Суми, використання яких обмежене, виключенi зi складу грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використовувати для 

розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, 

включенi до складу iнших необоротних активiв. Товариством розмiщенi акредитиви для 

придбання основних засобiв. Згiдно з умовами договорiв повне погашення кредиторської 

заборгованостi за придбанi основнi засоби настає пiсля вводу обладнання в експлуатацiю 

(INTERTECH TRADING CORPORATION(USA) та пiсля поставки обладнання з отриманням 

банком пiдтверджувальних документiв ( ARGUS limited). Станом на 31.12.2016 Товариством 

отримано право власностi на обладнання та вiдображено в балансi Товариства у складi 

необоротних активiв. Грошовi кошти (акредитив) вiдображенi у статтi "Iнша поточна дебиторська 

заборгованiсть" в сумi 7 437 тис грн. 

 

Акцiонерний капiтал  

Звичайнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, 

враховуються в капiталi як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. Перевищення 

справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй 

облiковується як емiсiйний дохiд. 

  

Дивiденди  

Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо 

вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до 

фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати чи запропонованi або оголошенi 

пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Якщо зобов'язання з 

виплати дивiдендiв погашається бiльш, нiж через один рiк пiсля звiтної дати, воно включається 

до складу довгострокових зобов'язань та оцiнюється за наведеної вартостi майбутнiх грошових 



потокiв, якi будуть потрiбнi для погашення зобов'язання з використанням вiдсоткової ставки (до 

оподаткування), що вiдбиває поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi 

зобов'язанню. Ефект первинного дисконтування дивiдендiв i подальша змiна дисконту 

враховуються безпосередньо в капiталi. 

 

Кредити i позики 

Кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 

ставки вiдсотка. 

Позиковi засоби показуються у складi поточних зобов'язань, крiм випадкiв, коли в Товариствi є 

безумовне право вiдкласти розрахунок за зобов'язанням, щонайменше, на 12 мiсяцiв пiсля звiтної 

дати. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть  

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть 

признається i спочатку оцiнюється вiдповiдно до полiтики облiку фiнансових iнструментiв. 

Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть 

розраховується з врахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при 

розрахунку. Фiнансовi зобов'язання без фiксованого термiну погашення надалi враховуються за 

справедливою вартiстю. 

 У травнi 2016 р Товариство повинно було здiйснити погашення випущених облiгацiй загальною 

вартiстю 7900 тис грн, та сплатити вiдсотковий дохiд.Товариство на поточну дату не здатне було 

погасити поточнi борги.Заборгованiсть рекласiфiкована в роздiл поточної заборгованостi 

 

Аванси 

Аванси визнаються за первiсно отриманими сумами. 

 

Резерви за зобов'язаннями та платежами  

Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi зобов'язання, якi визнаються у випадках, 

коли у Товариства є поточнi юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих 

подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх 

суму можна розрахувати з достатньою мiрою точностi. Коли iснують декiлька схожих зобов'язань, 

ймовiрнiсть того, що буде потрiбний вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для 

всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошей у 

вiдношеннi будь-якої позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, є невеликою. 

Коли Товариство очiкує, що резерв буде вiдшкодований, наприклад, вiдповiдно до договору 

страхування, сума вiдшкодування визнається як окремий актив, причому тiльки у випадках, коли 

вiдшкодування практично гарантоване. 

Резерви оцiнюються по приведенiй вартостi витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для 

погашення зобов'язання з використанням вiдсоткової ставки (до оподаткування), що вiдбиває 

поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню. Збiльшення 

резерву з часом визнається як вiдсотковi витрати. 

 

Умовнi активи i зобов'язання  

Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається в тих 

випадках, коли iснує ймовiрнiсть отримання економiчних вигод 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 з встановленими внесками  

Товариство 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. До складу витрат на оплату працi в звiтi про фiнансовi результати 

включенi пенсiї, що виплачуються на розсуд Групи, та iншi пенсiйнi виплати. 

 

Винагороди працiвникам. План зi встановленими виплатами 

Товариство 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. Товариство також надає на певних умовах 

одноразовi виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним 

планом зi встановленими виплатами, являє собою поточну вартiсть певного зобов'язання на звiтну 

дату мiнус корегування на невизнаний актуарний прибуток або збиток i вартiсть послуг минулих 

рокiв. Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щорiчно з використанням методу 

прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану зi 

встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього 

вiдпливу коштiв iз застосуванням вiдсоткових ставок за високолiквiдними корпоративними 

облiгацiями, деномiнованими в тiй же валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення 

яких приблизно вiдповiдає термiну даного зобов'язання. Актуарнi прибуток i збитки, що 

виникають в результатi минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вартiсть послуг 

минулих рокiв вiдносяться до складу  iншого сукупного доходу.  

 

Визнання доходiв 

Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi повиннi 

бути отриманi за проданi товари та наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ i знижок. 

Товариство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з 

достатньою мiрою точностi, iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних 

вигод та дотриманi конкретнi критерiї за кожним напрямком дiяльностi Товариства. Сума доходу 

вважається такою, що не пiдлягає достовiрнiй оцiнцi до тих пiр, поки не будуть врегульованi всi 

умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю. Оцiнки Товариства ?рунтуються на результатах 

минулих перiодiв з урахуванням категорiй покупцiв, видiв операцiй та специфiки кожної угоди. 

 

Податок на додану вартiсть  

ПДВ розраховується за двома ставками: 20% стягується при поставках товарiв чи послуг на 

територiї України, включаючи поставки без чiтко визначеної суми винагороди, та iмпортi товарiв 

в Україну (якщо такi поставки прямо не звiльненi вiд ПДВ); 0% застосовується при експортi 

товарiв та вiдповiдних послуг. Вихiдний ПДВ при продажу товарiв i послуг враховується в 

момент отримання товарiв чи послуг клiєнтом або в момент надходження платежу вiд клiєнта, в 

залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Вхiдний ПДВ враховується таким чином: право на 

кредит по вхiдному ПДВ при закупiвлях виникає в момент отримання накладної з ПДВ, яка 

видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарiв чи 

послуг, в залежностi вiд того що вiдбувається ранiше, або право на кредит по вхiдному ПДВ 

виникає в момент сплати податку. 

ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi згорнуто i показується як актив або 

зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. У тих випадках, коли пiд знецiнення 

дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй 

сумi заборгованостi, включаючи ПДВ. 

Аванси виданi та отриманi визнаються у фiнансовiй звiтностi за вирахуванням ПДВ, оскiльки 

очiкується, що розрахунок за такими сумами буде проведений за рахунок поставки вiдповiдних 

товарiв чи послуг. 



 

Визнання витрат  

Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається 

з цiни придбання, витрат на транспортування, комiсiй по угодам постачання та iнших вiдповiдних 

витрат.  

У зв'язку з недозавантаженням потужностей, змушеними простоями, а також з виниклими 

складностями з реалiзацiї продукцiї (через логистичнi проблеми и т.д.) пiдприємства, у 2016 роцi 

нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати (ЗВВ) включенi у змiст iнших операцiйних 

витрат у сумi 151 069 833,40 (Сто п'ятдесят один   мiльйон шiстдесят дев'ять тисяч  вiсiмсот 

тридцять три грн. 40 коп.).    

 

  

Фiнансовi витрати  

Фiнансовi витрати включають вiдсотковi витрати за позиковими коштами, збиток вiд виникнення 

фiнансових iнструментiв, змiну дисконту за фiнансовими iнструментами та збитки вiд курсової 

рiзницi. Всi вiдсотковi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати з 

використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. 

 

4. КЛЮЧОВI ОЦIНКИ I СУДЖЕННЯ У ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Товариство використовує оцiнки та робить допущення, якi впливають на вiдбиванi у фiнансовiй 

звiтностi суми та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового 

року. Оцiнки та судження пiддаються постiйному аналiзу i заснованi на минулому досвiдi 

керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi 

вважаються об?рунтованими в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi 

судження, окрiм тих, що вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, 

якi чинять найбiльш значний вплив на показники, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, 

якi можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi активiв та 

зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають наступнi: 

 

Податкове законодавство.  Податкове, валютне та митне законодавство України допускають 

можливiсть рiзних тлумачень. 

 

Строки корисного використання основних засобiв. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за 

первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка термiну корисного 

використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва заснованого на досвiдi 

експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини строку корисного 

використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного 

старiння, фiзичний знос та умови експлуатацiї. Змiни в зазначених передумовах можуть вплинути 

на коефiцiєнти амортизацiї в майбутньому. 

 

Довгостроковi фiнансовi зобов'язання. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання в системi МСФЗ 

дисконтуються. Дисконтування обумовлено тим, що грошi мають тимчасову вартiсть (тобто 

поточна вартiсть майбутнiх фiнансових потокiв може iстотно вiдрiзнятися вiд їх номiнальної 

вартостi), для забезпечення порiвнянностi фiнансової звiтностi являється необхiднiсть в 

дисконтуваннi. Дисконтування - це приведення майбутнiх грошових потокiв до поточного 

перiоду з урахуванням змiни вартостi грошей з плином часу. Ставка дисконтування вiдповiдає 

процентнiй ставцi, за якою пiдприємство могло б отримати позиковi кошти на аналогiчних 

умовах.  

 

5. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

Дiяльнiсть Товариства схильна до впливу рiзних ризикiв, включаючи ринковi ризики (ризик змiни 



обмiнного курсу, ризик впливу змiн процентних ставок на справедливу вартiсть i грошовi потоки), 

кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Загальна полiтика Товариства по управлiнню ризиками 

нацiлена на мiнiмiзацiю впливу потенцiйних негативних наслiдкiв на фiнансовi результати 

Товариства.  

 Кредитний ризик. 

  Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, депозитами в банках, а 

також вiдкритою кредитною позицiєю по вiдношенню до контрагентiв, включаючи непогашену 

дебiторську заборгованiсть. Грошовi кошти та їх еквiваленти розмiщаються тiльки у провiдних 

українських банках, що мають високi рейтинги, якi, на думку керiвництва Товариства, на момент 

внеску мають мiнiмальний ризик дефолту.  

6. АКТИВИ  ТОВАРИСТВА 

 

Капiтальнi iнвестицiї 

№ за/п Найменування показника За 12 мiс. 2016р. На 31.12.2016 

1 Капiтальне будiвництво  2 483 

2 Придбання (виготовлення) основних засобiв  

3225 

 22613 

3 Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 167 10 

    

4 Придбання (створення) нематерiальних активiв 1487 0 

Разом 4879 25106 

Незавершене будiвництво представляє собою передплати за основнi засобi та вартiсть основних 

засобiв, будiвництво яких ще не закiнчено. Амортизацiя на такi активи не нараховується до їх 

введення в експлуатацiю. Товариство капiталiзує витрати по позиковим коштам, якi 

безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, 

у складi вартостi цього активу.   

Основнi засоби 

За  станом на 01.01.2016                   

  Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Вироб. машини та обладнання

 Транспор. засоби Вироб. iнструменти та iнвентар та офiсне обладнання Iншi 

необоротнi матерiальнi активи Всього, тис. грн. 

Первiсна вартiсть 472249 904090 39694 8 762 332 1 425 127 

Знос 64930 108537 8039 2521 332 184 359 

Основнi засоби: залишкова вартiсть 407 319 795 553 31655 6241 0 1 240 

768 

За  станом на 31.12.2016 

Первiсна вартiсть 472 596 903 398 39 684 8 798 499 1 424 975 

Знос 98 400 163 936 13 357 4 037 499 280 229 

Основнi засоби: залишкова вартiсть 374 196 739 462 26 327 4 761 0 1 144 

746 

  

 

 

Нематерiальнi активи 

Групи нематерiальних активiв Залишок на 01.01.2016 р., тис. грн Надiйшло за 12 мiс. 2016р.

 Переоцiнка (дооцiнка+, уцiнка-) Вибуло Первiсної вартостi за 12 мiс. 2016р.

 Вибуло Накопиченої амортизацiї за 12 мiс. 2016р. Нараховано амортизацiї за 12 мiс. 

2016 р., тис. грн. Залишок на 31.12.2016 р., тис. грн. 

 Первiсна (переоцiнена) вартiсть Накопичена амортизацiя    

  Первiсна (переоцiнена) вартiсть Накопичена амортизацiя 



Права на комерцiйнi позначення 19 19 0 0 0 0 0 19 19 

Авторське право та сумiжнi з ним права 11 861 11 857 0 0 0 0 0 11 

852 11 850 

Iншi нематерiальнi активи 9 872 5 733 1 487 0 0 0 3 095 11 359 8 828 

Разом 21 752 17 609 1 487 0 0 0 3 095 23 230 20 697 

Гудвiл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  

 

7. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРИСТВА 

 

Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення на 31.12.2016р. 

 

Вид зобов'язань, забезпечень  Сума, тис. грн. Дата виникнення Дата погашення

 % за користування коштами 

Позика вiд  небанкiвської установи Х Х Х Х 

Зобов'язання за цiнними паперами, у тому числi:      

- за облiгацiями (за кожним випуском) 7 900 27.04.2005 30.05.2016 2(1969 тис грн) 

Податковi зобов'язання 1 188 Х Х Х 

Пенсiйнi зобов'язання 79 545 Х Х Х 

Iншi зобов'язання 222 422 Х Х Х 

Поточнi забезпечення 10 531 Х Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень 313 686 Х Х Х 

 

 

8. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТОВАРИСТВА 

 

Згiдно зi Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ 

ЗАВОД" (дiюча редакцiя), зареєстрованого 23.04.2014 року № 12791050039000063, Статутний 

капiтал Товариства складає 129 924 756,00 (сто двадцять дев'ять мiльйонiв дев'ятсот двадцять 

чотири тисячi сiмсот п'ятдесят шiсть гривень 00 коп.) грн., подiлений на 2 598 495 120 (два 

мiльярди п'ятсот дев'яносто вiсiм мiльйонiв чотириста дев'яносто п'ять тисяч сто двадцять) штук 

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 гривень кожна. Балансова  вартiсть 

акцiонерного капiталу включає корегування у вiдповiдностi з МСБЗ 29 у сумi 10 435 000,00 

(Десять мiльйонiв чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копiйок). Сума акцiонерного 

капiталу була  скоригована на  iнфляцiю за станом на 31 грудня 2000 року та складає 140 359 

756,00 (сто сорок мiльйонiв триста п'ятдесят дев'ять тисяч сiмсот п'ятдесят шiсть гривень 00 коп.) 

грн.      

За 2016 р. змiн розмiру Статутного капiталу ПАТ "ХТЗ" не вiдбувалося, та вiн  складає станом на 

31.12.2016 р.: 

 

Зареєстрований статутний капiтал (грн.)  129 924 756,00 

Корегування вiдповiдно до МСБЗ 29 10 435 000,00 

Сплачений статутний капiтал (грн.)  129 924 756,00 

Кiлькiсть простих iменних акцiй 2 598 495 120 

 

 

 

 

 9.  ДОХОДИ  та ВИТРАТИ ТОВАРИСТВА 

Реалiзацiя металопродукцiї, напiвфабрикатiв та товарiв 



Товариство виробляє та реалiзує асортимент трубної продукцiї. Дохiд вiд продажу товарiв 

визнається у момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Зазвичай це вiдбувається 

при вiдвантаженнi товару. Коли пiдприємство погоджується доставити вантаж до певного мiсця, 

виручка признається у момент передачi вантажу покупцю в обумовленому мiсцi. Товариство 

використовує стандартнi правила, якi визначають момент переходу ризикiв та вигод. 

Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в контрактах та специфiкацiях до них. Цiна 

продажу вказується окремо для кожної специфiкацiї. 

На протязi 2016 року пiдприємство частково працювало на давальницької сировини. 

 

10. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

У сiчнi 2017р Товариство здiйснило погашення акредитиву вiдкритого у зв'язку з придбанням 

обладнання у компанiї ARGUS Limited на суму 4 751,9 тис. грн. Iнших iстот подiй  для розкриття 

не вiдбулося. 

 

- 

- 

- 

 


