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1. Органiзацiйна струкryра та опис дiяльностi пiдприемства.

АкцIон Ерн Е товАриство " покровськи Й прн ичо-зБАгАчувАJ]ьни Й

КОМБIНАТ" розробля€ захiдну частину Нiкопольського марганцевого

родовища. Це одне з найбiльш великих у cBiTi пiдпри€мств по видобрку й

переробцi марганцевоi руди. Комбiнаry належить прiоритетна роль в

умовах осво€ння технологiТ вiдкритих гiрничих робiт, рекультивацiТ земель i

охорони природи.

Вiдкриття в 1886 р. промислового родовища марганцевоI руди сгало

початком iсгорii розвитку Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального

комбiнату.

Великi прибугки, що надходили вiд продажу нiкопольськоi руди, та

збiльшення попиry на руду сприяли iнтенсивному припливу в цей район

росiйського й iншого iноземного капiталу. Значнi засоби, що витрачалися

на розвiдку, дали змоry вiдкрити HoBi поклади не тiльки в захiднiй, але й у
схiднiй часгинi басейну, та у подальшому призвели до акгивного ix
використання.

На початку 1900-х poKiB видобуток марганцевоТ руди в басейнi вели вже 9

акцiонерних товариств i приватних пiдприемцiв.

Найбiльшого розвитку в дореволюцiйнi роки басейн досяг в 191З р. У

перiод промислового буму видобугок склав 252,7 тис. тонн руди.
В 19З4 рочi був сгворений рудник iM. С. Орджонiкiдзе, а через piK введенi в

дiю шахти N9 1,2,3,4, збагачувальна фабрика й прокладена залiзниця до
сганцiI Чортомлик. До вiЙни рудник добував З0 О/о руди всього басейну.

Вiдразу пiсля звiльнення краю вiд фашисгськоI окупацii - 04 лютого 1944 р.

- почалося вiдродження рудника. У цьому lK роцi були вiдновленi Bci шаrги
й завершене будiвництво новоТ шахти, уведена в дiю збагачувальна

фабрика. Рiчний видобуток руди в Ti роки становив бiльше нiж 60 тис. тонн.

До 1952 р. марганцева руда добувалася тiльки пiдземним способом. В 1952

р. вперше в Нiкопольському басейнi з введенням в дiю Богданiвського
кар'€ру почали застосовувати видобугок руди вiдкритим способом.

3196З р. у кар'ерах комбiнату почали застосовувати розкривнi комплекси



безперервноi дiТ у складi роторних eкcкaBaTopiB продукгивнiсгю вiд 1 000

до 5 000 мЗ/год, вiдвалоугворювачiв, транспортно-вiдвал ьн их MocTiB,

забiйних передатних i вiдвальних KoHBeepiB продукгивнiсгю вiд 1500 до

7 500 мЗlгод (у розпушенiй Maci),

В 1964 р. на ocнoвi рудника був створений тресг "Орджонiкiдземарганець",

який в 1970 р. був перейменований в Орджонiкiдзевський гiрничо-

збагачувальний комбiнат.

В 1995 р. пiдприемсгво було реорганiзовано у Вiдкрите акцiонерне

товариство "Орджонiкiдзевський гiрничо-зба гачувал ьний комбiнат".

24 сiчня t997 р, вiдбулися першi Загальнi збори акцiонерiв.

Ставши вiдкритим акцiонерним товариством, Комбiнат набув бiльше

самосгiйносгi у виборi ринкiв збугу продукцii, у цiновiй полiтицi, а також

полiпшив свою технiчну базу за рахунок iнвесгицiйних засобiв.

З 15 квiтня 2011 року Вiдкрите акцiонерне товариство "Орджонiкiдзевський

гiрничо-збагачувальний комбiнат" переЙменовано у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИ Й ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ

комБIнАт".
Починаючи з З0 червня 20t7p. (пуБлIчнЕ АкцIонЕрнЕ (товАриство

кордконIкIдзЕвськиЙ гIрниL{о_зБАгАчувАJIьниЙ комындт,) переЙменовано

в пАт к покровськиЙ гtрничо-зьАгАчувАльниЙ комБIнАт >.

27 квiтня 2018 року пАт <покровськиЙ прничо-зБАгАчувАльниЙ
КОМБIНАТ перейменовано на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО'ПОКРОВСЬКИЙ

ГIРН ИЧО-ЗБАГАЧУВАЛ ЬН И Й КОМ ЫНДТ".

,Qiяльнiсть пiдприемства спрямована на :

Виконання виробничоi програми спрямованоi на повне виконання заявок

споживачiв продукцii пiдприемсrва.

Впровадження нових технологiчних процесiв виробництва.

Полiпшення виробничих i фiнансових показникiв пiдприемсгва.

Пiдвищення професiоналiзму працiвникiв.

3адоволення соцiально-економiч них потреб трудового колективу та

акцiонерiв пiдприемсrва.

У дiючу сгруlсгуру АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ПРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАJ'lЬНИЙ КОМБIНАТ" входять функцiональнi напрямки на чолi з



Напрямок, який очолю€ Технiчний Дирекгор, здiйснюе розкривнi роботи,

видоблок сироi руди, виробництво основних видiв марганцевоТ продукцiТ -

марганцевого концентрату й агломерату, видобугок суплнiх видiв

продукцiТ.

Напрямок, який очолю€ Комерцiйний Дирекгор, здiйснюе

забезпечення виробництва това рно-матерiал ьни ми цiнносгями, а також

займаgгься збугом готовоi продукцiТ.

Iншi функцiональнi напрямки здiйснюють забезпечення виробничого

процесу фiнансовими, трудовими й матерiальними ресурсами, виконують

контрольнi й управлiнськi функцii.

Дiюча органiзацiйна сгруlсгура управлiння ма€ своТ харакгернi риси,

що вiдповiдають великим виробничим пiдприемствам. Перевагою такоТ

органiзацiйноI струlсгури € наявнiсгь лiнiйноТ залежносгi й чiтка

вiдповiднiсгь розподiлу вiдповiдальносгi.

Технiчним Дирекгором, Комерцiйним Дирекгором, Дирекгором з

економiчноi безпеки i режиму, Дирекгором iз загальних питань,

Дирекгором по управлiнню персоналом, .Щирекгором з охорони працi,

,Щиректором з розвитку, Головним бухгалтером, Начальником фiнансово-

економiчного управлiння i Начальником юридичного управлiння.



ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛIННЯ АТ,,ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ

ЗДГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

НАГЛЯДОВА РАДА

ПРАВЛIННЯ
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l управлiння,
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З фабрики,
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Начальник rоридп,
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3 вiддiли

2

4 вiддiла,
1 служба

Директор з
еконоr,tlчноi

и i режи

4 вiддiли,
допомiжний



Основним мiнеральним компонентом, який видобуваеться на пiдприемсгвi е

марганцева руда. Марганець € другим за важливiсгю серед чорних металiв

- незамiнний в чорнiй металургii компонент при виплавцi чавуну i сгалi.

Класифiкацiя марганцевих руд:
. оксиднi;

. карбонатнi;

. оксидно- ка рбонатн i.

Основними промисловими рудами е оксиднi руди.

За спрощеною класифiкацii головнi промисловi марганцевi родовища

сушi подiляються на:

1) пласговi родовища зал iзо-марга нцевих i марганцевих руд в

осадових, вулканогено-осадових i метаморфiчних породах;

2) родовища кори вивiтрювання метаморфiчних переважно

докембрiйських порiд;

З) гiдротермальнi родовища.

Саме з цих трьох типiв в даний час i видобувасгься основна маса

марганцевоТ сировини. У пласгових родовищах, розташованих в АвсгралiI,

БолгарiI, БолiвiI, Габонi, Грузii, Казахсганi, КитаI, Мексицi, Росiйськоi

Федерацii, УкраТни i ПАР, знаходиться до 90Уо свiтових пiдтверджених

запасiв марганцю. Близько 8Оlо ро.щовищ знаходиться в древнiх корах

вивiтрювання. TaKi родовища розвiданi в БразилiТ, Буркiна-Фасо, Ганi, Iндii,

Кот-д'Iвуарi, Малi та iнших KpaiHax. Решта 2Оlо преflставленi дрiбними

гiдротермальних родовищами на територiТ Алжиру, Аргентини, Болiвii,

€гипту i Марокко.

Значнi прогнознi ресурси марганцевих руд зосередженi в скупченнях

залiзо-ма рга нцевих конкрецiй i кобальт-залiзо- марган цевих KipoK, на днi

Тихого, Iндiйського i Атлантичного oKeaHiB. i:'x ресурс оцiнюgгься в 100

млрд, т (при вмiсгi марганцю близько 25Оlо), що перевищу€ прогнознi

ресурси сушi майже в 5 разiв.

.Щля виробництва марганцевоj продукцiТ (феромарганцю, оксидiв, рiзних
солей iт.п.) використовуються марганцевi руди, Середнiй змiст металу в

них склада€ вiд 17 до 53о/о. Найбiльш "шкiдливою" домiшкою марганцевоi

сировини € фосфор. Бажано, щоб його змiсг в рудi не перевищував 0,2Оlо



вiд кiлькосгi марганцю. Унiкальнi марганцевi родовища мiсrять запаси руди,

що перевищують один мiльярд т, великi - coтHi мiльйонiв, а середнi iдрiбнi
- десятки мiльйонiв т.

Основний обсяг товарних марганцевих руд використову€ться у
виробництвi марганцевих сплавiв (феромарганцю, силiкомарганцю,

феросилiцiю i iH.), а також марганцю-металу. Головними свiтовими

виробниками сплавiв € краТни, якi ведугь основний видобугок марганцевих

руд (ПАР, Украiна, Китай), а також володiють технологiчним потенцiалом i

досить дешевою електроенергi€ю мя iT переробки (Японiя, Францiя,

Норвегiя). Вони формують лiдируючу шестiрку cвiry з виробництва

марганцевих сплавiв.

З роками частка експорry руд по вiдношенню до експорry сплавiв

поступово зменшу€ться. Основними споживачами iмпортноI марганцевоТ

продукцii, багатоi руди i концентратiв, е Японiя, США, ФРН, Францiя, Китай,

норвегiя, Пiвденна Корея та iншi кратни з розвиненою чорною металургiею,

що не володiють досгатнiм ресурсом власноТ сировини.

УкраТна з tT розвиненою чорною металургiею i досить значимою

ма рган цеве- рудноi базою е провiдною краiною в cBiTi по виробництву i

споживанню марганцевоi продукцii (руда, феромарганець,
сил iкомарга нець, металевий марганець та iH.).

Видобугок марганцевих руд нинi ведrгь в схiднiй часгинi

Нiкопольського басейну (Марганецький) i в захiднiй часгинi басейну
(покровськиЙ) гзк.

Опис технологiчного процесу

Bci гiрськi роботи на комбiнатi ведугься вiдкритим способом, тобто

кар'ерами, що дозволя€ застосовувати високопродукгивнi комплекси

безперервноТ дii (poTopHi комплекси). В узагальненому BapiaHTi

технологiчний ланцюжок можна представити таким чином: розкривна
гiрнича TexHiKa розкрива€ рудний пласг, потiм за допомогою видобувноТ

гiрськоi технiки руда вантажиться в автотранспорт, який вивозить руду на

прикар'€рнi руднi склади. Потiм руда вантажиться в думпкари i



поставляеться на збагачувальнi фабрики. Там вiдбуваgгься повний

ланцюжок збагачення руди, в результатi чого виробляgться концентрат.

Потiм готову продукцiю вантажать в залiзничнi вагони i вiдправляють

спожи вача м.

У комплекс збагачувальноi фабрики входять:

о корпус прийому iдроблення руди;
. корпус промивання;

. корпус збагачення;

о склади готовоI продукцii;

о водошламове господарство.

Пiдпри€мсгво також розробля€ проекти для збагачення шламiв, якi

виникають при збагаченнi, виробляе залiзорудний агломерат.

Виробництво залiзорудного агломераry проводиться в три етапи:

перший етап - пiдготовка шихти до спiкання включа€ в себе насryпнi

сrадiТ:

. змiшування шихти,

. окомковання i зволоження шихти.

другий егап - процес спiкання агломераry проводиться в три сгадii:
. завантаження пiдготовленоi шикrи на агломерацiйну машину,
. запалювання агломерацiйноi шихти,
. процес спiкання;

третiй етап - дроблення, просiвання i охолодження агломераry

проводиться в двi сrадii:
. дроблення, просiвання агломераry;
. охолодження агломераry.

OcHoBHi види продукцii:
1. Окiсний марганцевий концентрат, крупнiсгь 0-50 мм:

. 1 сорт - вмiсг Мп не менш нiж 4Зоlо;

. 1 Б сорт - вмiсг Mn не менш нiж 41оlо;

. 2 сорт - вмiсг Мп не менш нiж З4оlо.

2. марганцевий концентрат зернисгий , крупнiсrь 1-10 мм:

. 2 сорт - вмiсг Мп не менш нiж З4оlо.

З. Карбонатний марганцевий концентрат, крупнiсгь 0-50 мм 0-200 мм:



1 сорт - BMicT Мп не менш нiж 26Уо.

4. Залiзорудний агломерат

АЖ-2 - вмiсг залiза не менше 47оlо

KpiM того, АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" нада€ послуги за видами

економiчноi дiяльносгi: ремонт i технiчне обслуговування машин для

добувноi промисловостi та елекгродвиryнiв i т.д.

Опис мiсця розтаrлування

АТ*ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" розташоване в м. Покров (колишня назва м,

Орджонiкiдзе) .Щнiп ропетровськоТ облаqгi.

Промисловiсть мiсга в основному склада€ться з добувноТ та

, хiмiчноl галузей. ix обсяги реалiзацiТ продукцiТ складають 96Оlо

за гал ьн ом iського обсяry.

АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - один iз найбiльших в cBiTi

пiдприемсгв з видобrгку та переробки марганцевоТ руди.

Покров - iнвестицiйно привабливе мiсго, забезпечене енергетичними,

трудовими ресурсами, розвиненою iнфрасгрукгурою, вiльними вiд забудови

земельними дiлянками та вже збудованими обЪкгами, придатними для

впровадження виробничоi дiяльносгi.
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Розташування АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" на KapTi MicTa

2. Резул ьтати дiяльностi
АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - це пiдпри€мство з величезним природно-

геологiчним i технiчним потенцiалом. У складi Комбiнаry працюють карt€ри,

якi забезпеченi високопродуктивни м гiрн ичо-транспортни м устаткуванням
вiтчизняного та iмпортного виробництва, дозволяючи щорiчний видобуток

гiрськоi маси.

Займаючись видобутком та переробкою марганцевих руд на yкpaiнi

(Нiкопольський басейн) АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" сгав найбiльшим у cBiTi

пiдпри€мсгвом по виробництву марганцевого концентрату й агломераry для

феросплавних та металургiйних заводiв, якi забезпечують не тiльки
пiдприемсгва Укратни, але й експортують свою продукцiю в краiни

далекого й близького зарубiжжя.

у наведених нижче дiаграмах показана динамiка виробництва
марганцевого концентрату, залiзорудного агломерату Й марганцевоi руди
за перiод з 2018 року по 2020 piK включно.

\



OcHoBHi виробничi показники в наryральноtrу виразi
за 2О18 - 2О2О рр.

показники
Марганцевий

концентрат, валовий

у т.ч. вич{l сорти

Марганцевий
кон нии

Марганцевий агло}rерат

fl инамiка виробництва марганцевого концентраry

1400

1200

1000

800

600

400

200

u
2018 2019 2020

од.вим. 2018 р, 2О19 р. 202О р.

тис. тонн l]21.3 |275.7 l337,6

тис. тонн l97,5 227.8 282,6

тис, тонн 951.5 Lзз7 ,6

тис. тонн 196.6 9о.7

3алiзорудний агломерат тис. тонн l87,I

Видобуrок }rарганцевоТ
руди

тис. тонн 2324,8 2469.| 2441,2

Розкривнi роботи тис. мз 337l6,8 з8947.з 406б5,и

-

Iп II I

IfIIII

J

I
tис тонн

1166.з



fl инамiка виробництва залiзорудноrо агломерату
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тис. мз

2018 2019 2020

Реалiзацiя иарганцевого концентрацу та залiзорудного аглоiiерату
за 2О18-2О2О рр.
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flинамiка розкривних робiт

Реалiзацiя марrанцевого концентраry та
залiзорудного агломераry за 2018-2020 рр.
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На пiдприемсгва Украiни в 2020 р. вiдвантажено 120З тис. тонн

марганцевоi продукцiТ, що склада€ 100О/о вiд загального обсяry реалiзацii.
OcHoBHi споrкивачi продукцiТ на внутрitлньоlt{у ринку в 2О2О роцi:

Найменування споживача
О/о вИ загального обсяry

по

7з

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЗДПОРIЗЬКИ
10ФЕРОСПЛАВIВ>

-- .-

-

I II I II I I

.- .- 

-

I I I

п п II I I

тис. тонн

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ,}

lL7

Iншi споживачi L7

2019

2LL



OcHoBHi споживачi продукцii на внутрiшньоlrlу ринку в 2О19

роцi:

Найменування споживача тис. тонн
о/о вй эагального обсяry

реалiзацii по yKpaiHi
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
<НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗДВОД ФЕРОСПЛАВIВ> 918

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "3АПОРI3ЬКИЙЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ>
200 18

IHtIJi споживачi 52 4

На пiдприемсiва Укра[ни в 2018 р. вiдвантажено 1171 тис. тонн

марганцевоi продукцii, що склада€ 100О/о вiд загального обсяry реалiзацiТ.

Найменування споживача
О/о вiд загального обсяry

реалiзацiI по yKpa|Hi
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
<НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ> 852 7з

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАПОРI3ЬКИЙ
ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ> 177 15

Iншi споживачi t42 r2

Фiнансовi результати дiяльностi АТ *ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК-

3 метою забезпечення порiвнянностi фiнансовоТ iнформацiТ та

максимальнот iнформативностi результатiв аналiз динамiки фiнансових
результатiв пiдпри€мсгва виконаний за 2018 - 2020 роки.

На пiдпри€мсгва Украiни в 2019 р. вiдвантажено Lt7O тис. тонн

марганцевоi продукцiТ, що склада€ 100О/о вiд загального обсяry реалiзацiТ.

OcHoBHi споживачi продукцi'f на Bнyтpimнbo]r{y ринку в 2О18 роцa:

тис- тонн



Р]инаr,riка чистого доходу вiд реалiзацii продукцai

flинамiка чистого доходу вiд реалiзац[I
2 895 121

2 055 446

2018 2019 2о2о

Протягом 2019 чисгий дохiд по вiдношенню до 2018 р. зменшився ,

але piBeHb чистого доходу у 2020роцi був зросгаючим, при цьому
зростання по вiдношенню до попереднього року склало 8Оlо,

З. Лiквiднiсть та зобов'язання

Пiдприемсгво протягом 2020 р. отримало збrгок
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1 500 000

1 000 000

500 000



з89 867

2 019 2020

-21798
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-200
-110 202

Р|инамiка чистого прибуrку

Протягом 2020 р. у порiвняннi з 2019 р, сукупнi активи пiдпри€мсгва

зросли за рахунок значного зростання оборотних акгивiв, також зросла

балансова вартiсгь необоротних акгивiв.
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flинамiка чистого прибутку

з2487з2 4l зб9l б

203l498 2712029

б5,6

l424887

з4,4

Р]инамiка активiв пiдприемства
31.12.18 з1.12.2019

Сlкупнi акплви.
тис.грн

Необоротнi
активи

62,5зуо

Обортнi 12|72з4
активи з7А7%

CTaTTi 3 l .l2.2020

50l бз74

32053l l

бз,9

18l l06з

Протягом 201В-2020 р. струtсгура пасивiв зазнала певних змiн-

36.1

2018



довгостроковi зобов'язання зросли. Станом на З1.12.2020 р. поточнi

зобов'язання зросли.

ДrrHarr iKa cтpyкTypll пасивiв

Протягом 2018-2020 р. спiввiдношення оборотних акгивiв та поточних

зобов'язань змiнювалось, оборотнi активи перевищують поточнi

зобов'яза н ня

С пiввiднош ення оборотн их а кти BiB i поточ н их з обов'яз а нь

Спiввiдночlення оборотних акти вaв i поточних зобов'язань

2020

2019

20 ].8

0 500 000 1 000 000 1500 000

181106з
1з91 084

7 424 887

1 220 014

525 526

a Поточнi зобов'язання l Оборотнi акrиви

2 000 000

984 545



Коефiцiент поточно'i лiквiдностi

Протягом 2018-2020 р. коефiцiент поточноТ лiквiдностi мав перемiнний

тренд. Станом на Зt.|2,2О20 р. коефiцi€нт поточноI лiквiдносгi складав

1,З.

flинамiка коефaцa€нта поточноТ лiквiдностi

2,5

2

1,5

1

о,5

0

1,45
1,з

2018 2019 2 020

4. Екологiчнi аспекти Рацiональне використання води

Вiдповiдно до актуальних законодавчих вимог споживання водних pecypciB

Ат <<поКРоВсЬКИЙ ГЗК> здiйснюе вiдповiдно до отриманих дозволiв на

спецiальне водокорисryвання :

для виробничоi сфери

N966з/дпl49д-19 з TepMiHoM дii з 06.11.2019р. по 01.11.2024р.;

мя ДоК <<чайка> iM.TapaHa N900893 TepMiHoM дii з 0З.05.2017 р. по

0З.05.20З2 р.

3 метою рацiонального використання водних pecypciB розроблено та

затверджено <<Iндивiдуальнi норми водоспоживання та водовiдведення на
одиницю виробленоi продукцiт>.

Процес видобутку марганцевоi руди на кар'€рах не передбачае

використання свiжоi води для технологiчних потреб..щля боротьби з пилом



кар'€рних автодорiг використову€ться технiчна (кар'€рна) вода з систем

кар'€рного водовiдливу.

flля ведення технологiчного процесу збагачення руди Олександрiвська i

Чкаловська збагачувальнi фабрики працюють на замкнугому оборотному

циклi з використанням освiтленоi води з шламонакопичувачiв.

Згiдно державноТ звiтностi за формою "N92ТП-водгосп" про використання

води за 2О2Oр., з Каховського водосховища проведений забiр води на

поповнення циклiв оборотного водопостачання збагачувальноТ фабрики в

обсязi 3298,7 тис.мЗ.

Водопосгача н ня комбi нату здi йсн юеться та кож :

з мереж МКП <Покровське ВУВКГ> - 206,8 ,"с.rЗ мя забезпечення
господа рсько- побугових та виробничих потреб комбiнаry водою питнот

якостi;

- з артезiанськоТ свермовини, розташованоi в с. Набережне

Нiкопольського району - 0,0 тис.м3 (ДОК не працював), мя забезпечення
господа рсько- побугових потреб,ЩОК <<Ча й ка >> ;

кар'€рними водами - 5 82g,6 r"с.r3, у т.ч. для виробничих потреб 5599,5

,"с."З, пилопригнiчення 2З0,1 r"с."З
Кiлькiсгь води, викорисганоI комбiнатом за 2020год. не перевищу€
встановлених лiмiтiв.

стiчнi води на пiдпри€мсгвi предсгавленi :

зворотнiми стоками пiсля збагачення сироi марганцевоi руди з подальшим
надходженням до системи оборотного водопостачання фабрик;
господарсько-побугови ми стоками, якi надходять в р. Базавлук пiсля
бiологiчноi зачистки на очисних установках КУ-400 floK <<Чайка>> iM.

Тарана, та з о6'еюгiв комбiнаry в цiлому до централiзованого
водовiдведення до мереж Мкп <<покровське ВУВКГ>>.

ЕкологiчниЙ податоК у 2020Р за скиД забруднюючих речовин у воднi
об'€кrи в р. Базавлук пiсля бiологiчноi зачистки на очисних усгановках КУ-
400 доК <Чайка> iM. Тарана не нараховувався в зв''язку з вiдсrгнiсгю
скиду у водний об"€lсг (!ОК не працював).



Управлiння вiдходами

Дiяльнiсгь пiдприемсгва з поводження з вiдходами на етапах освiти, збору,

тимчасового зберiгання та лилiзацii спрямована на органiзацiю первинного

облiку вiдходiв в процесi ix освiти, дотримання умов збору, безпечне

зберiгання i транспортування вiдходiв, що виключають негативний вплив

на навколишн€ природне середовище (атмосферне повiтря, грунт i воднi

об'екги ) .

На виконання законода вчо-нормати вн их акгiв у сферi поводження з

вiдходами та пов'язаних з цим вимог екологiчноi безпеки, на пiдприемсгвi

проведена iнвентаризацiя джерел rгворення вiдходiв, Тх видiв i обсягiв

накопичення. Згiдно Звiту iнвентаризацii на комбiнатi 4В видiв вiдходiв

рiзних класiв токсичносгi.

З метою здiйснення технологiчних заходiв для максимальноТ угилiзацiI,

деякi вiдходи використовуються в якосгi вторинних матерiальних чи

енергетичних pecypciB.

Одним з великотоннажних вiдходiв пiдприемсгва е шлами збагачення

марганцевоI руди, який направляються в шламонакопичувачi ЧЗФ i <Кривi

Луки>> на зберiгання. Для зменшення техногенного навантаження на

навколишн€ середовище i мiнiмiзацiю угворення та розмiщення

великотоннажних вiдходiв, шлами збагачення марганцевоТ руди

використовуються на комбiнатi в якосгi сировини для отримання

концентраry. У 2О20 роцi використано на переробку 2 t75,62З тис,т шламiв

збагачення марганцевоi руди.

У 202О роцi в шламонакопичувачi направлено 2 89Z,8 тис.тон шламiв

збагачення марганцевоi руди, за якi нараховано екологiчний податок в cyMi

4 252,4 тис. грн.

Bci iншi вiдходи передаються спецiалiзованим пiдприемсгвам, згiдно з

укладеними договорами, для подальших операцiй у сферi поводження з

вiдходами.



Охорона атмосферного повiтря i викиди парникових газiв
З метою систематизацiТ iнформацii про наявнiсгь i розмiщеннi джерел
викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря на пiдприемсгвi

проведена iнвентаризацiя викидiв забруднюючих речовин в атмоферу.

Згiдно звiту по iнвентаризацii на комбiнатi заре€стровано 265 джерел
викидiв забруднюючих речовин в атмоферу, якi розташованi на 12

п ром майданч иках, з яких 21 обладнанi пилогазоуловлюючих усгановками i

на якi отримано дозволи.

3абруднення атмосферного повiтря вiдбуваgгься в основному за рахунок
викидiв вiд орга нiзова них джерел Богда нiвського промма йда нчи ка, РБl-],

ремонтно-механiчних майсrерень, а та кож котельн их теплосилового цеху.
Аналiз роботи очисних установок за результатами обсгеження ix технiчного

стану, iнсгрументал ьним вимiрам показав, що ефекгивнiсгь уловлювання
забруднюючих речовин вiдповiдае паспортним величинам.

Викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин та парникових газiв в
2020 р. скпали 7 З2О,9 тонн, KpiM цьогодiоксид вуглецю - 4В ЗбЗ,002 тонн.

Плата за викиди забруднюючих речовин в атмосферу в 2020 р. склала 1

776,|99 тис. грн.

Використання електроенергiI та теплоенергii за 2О2О piK

Види витрат од.ви14

Обся г ви корисrа ноI електроенергiТ

У тому числi

витрати на виробництво продукцij

(виконання робiт)
Витрати на власнi потреби

енергогенеруюч их Тис.кВт/год

пl п и€мств ановок

i Обс". 
"n*op".raHoi 

теплоенергii
yci види витрат:

У тому числi

витрати на виробництво продукцiТ

(виконання робiт)

2О20 р

yci види витрат: | Тис.кВт/год 2з25L9

тис. кВт/год 229976,6

1076,з

гкал t47 з8

11888,6Гкал



Витрати на власнi потреби

енергогенеруючих

пiдприе1.1сгв (усrановок)

Гкал 810,7

Пiдприемсгво постiйно вжива€ заходи щодо зменшення питомо[ ваги

споживання енергетичних pecypciB.

Чисельнiqть працiвникiв

показники Од. 2019 piк У т.ч

жiнки

У т.ч

жiнки

2020р. до 2019р.
О/о +/-

облiкова чол 406з 1з2з 4154 tз72 1о2,2 91
чисельнiсгь

штатних

працiвникiв на

кiнець перiоду

Збiльшення середньооблiковоТ чисельносгi обумовлено збiльшенням обсягiв

виробництва марганцевого концентрату та розкривних робiт,

YciM надаються piBHi можливостi пра цевлаштуван ня.

Оплата працi

п/н Од.

ви1,1.

з

2019 р. 2020 р.

1 Фонд оплати працi

штатних працiвникiв,

усього, у т.ч

тис.грн 545666,2 559805,6 10з

Фонд ocHoBHoi заробiтноi

плати

тис. грн 2069з9,9 102

З Фонд додатковоТ заробaтноТ тис.грн З0З751,6 310521 102
плати

Заохочувальнi та

коипенсацiйнi виплати

вим

2

о/о

1 5 5 6

2

4 тис. грн з92з6,7 42з44,7 108

5. Соцiальнi аспекти та кадрова полaтика

2020 piK

показники

2о2677,9



Умовами колективного договору передбаченi виплати: винагорода за

вислуry poKiB, керiвництво бригадою, класнiсть водiям, професiйну

майстернiсгь та iншi.

Охорона працi та безпека

На АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" сгворена служба охорони працi. Робота з

охорони працi на АТ'ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" регламенту€ться Положенням

про систему управлiння охороною працi на АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК'' та

iншими положеннями з питань охорони працi.

Комiсi€ю Комбiнаry проведено 51 комплексне обсгеження та перевiрки
стану охорони працi на робочих мiсцях в пiдроздiлах, згiдно iз

затвердженим графiком. За резул ьтатами перевiрок видано акти-п риписи.

Розроблено проект комплексних заходiв з охорони працi на 2021 piK.

Органiзовано контроль виконання комплексних заходiв з охорони працi та
облiк витрат на Iх виконання. У 2020 роцi виконано 11 заходiв на суму
З0,1З2 млн.грн.

Проведено медичних оглядiв б 580 працiвникам комбiнаry.
Проведено технiчнi опосвiдчення 220 од. вантажопiдйомних механiзмiв,
згiдно iз затвердженим графiком.

отримано 2 дозволи вiд органiв.Qержпрацi на експлуатацiю 11 одиниць

устаткування пiдвищеноi небезпеки комбiнаry. Продовжено дозвiл на

виконаннЯ 1 роботИ пiдвищеноI небезпеки ("Монтаж, демонтаж,
налагодження, ремонт, технiчне обслуговування, реконструкцiя машин,
механiзмiв, устатковання пiдвiщеноi небезпеки'').

отримано дозвiл Вiд органiв .щержпрацi на експлуатацiю 255 одиниць
обладнання, якi експлуаryються на пiдсгавi декларацii.
органiзовано проведення технiчноi дiагносгики та перезарядки 2 8з9
одиницям вогнегасникiв.

Проведено психо-фiзiологiчне обсгеження 1 849 працiвникам.



Навчання та ocBiTa персоналу

Навчання та ocBiTa персоналу за 2О2О piK

N9 з/п змiст операцaI Сума без ПДВ

(грн)

l7789.58Практичний iспит

Переатесrацiя 5500

14166.66

301225.8

з692l,67

1

2

з
4

5

6

7

Атестацiя фахiвцiв
Навчання

Участь в ceмiнapi

Пiдвичдення квалiфiкацiТ

Перевiрка зна нь

ВСЬоГо:

N9 з/п Змiсr операцii

Сертифiкацiя фахiвця
Практичний iспит

Стажування

Переатесгацiя

Атестацiя фахiвцiв
на вчан ня

Участь в ceмiHapi

Пiдвищення квалiфiкацii

Перевiрка знан ь

ВСЬоГо:

Навчання та ocBiтa персоналу за 2О19 piк

570l 5

1250

43з868,71

Сума без ПДВ

(грн)

1296,80

88з2,87

1425,00

6825,00

2004,00

55470,00

1з7з5,00

1з55з,00

27995,00

1311з6,67

1

2

з

4

5

6

7

8

9

полiтика дiяльносгi пiдпри€мсгва спрямована на: поважання прав людини i

основних свобод, включаючи свободу думки, совiсгi, релiгiт i переконань,

для Bcix, незалежно вiд раси, cтaтi, мови i релiгiТ, заохочення
громадянських, полiтичних, економiчних, соцiальних, культурних та iнших
прав i свобод, якi випливають iз гiдностi, властивот людськiй особистостi i €
сугт€вим для iT вiльного i повного розвитку.



3аходи з боротьби з корупцiею та хабарництво]rl

Вiддiл економiчноi безпеки € струкryрним пiдроздiлом АТ<ПОКРОВСЬКИЙ

ГЗК>>. Метою дiяльносгi вiддiлу економiчноТ безпеки, € сво€часне виявлення

i нейтралiзацiя причин i умов, що сприяють витоку комерцiйноI та€мницi,

нанесення матерiальноТ, моральноi шкоди пiдприемсгву i його розвитку.
Створення необхiдних умов на Пiдприемсгвi з охорони власносгi

пiдпри€мсгва, забезпечення збереження i захисг цiлiсносгi майна.

Соцiальна сфера

П роведено 6, 5 оздоровч их заiЭдiв в са HaTopiT- п рофiла кгорii, оздоровлено

5З5 людей, з них - 96 пенсiонерiв.

Виконанi роботи з загального ремонry в корпусах,ЩОК <<Чайка>> та роботи з
благоусгрiю територiй. Оздоровлення дiтей у зв'язку з карантином

в iдмiнено.

6. Ризики

Управлiння фiнансовиtlи ризиками

Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Пiдприем-
сгвi здiйснюеться щодо фiнансових ризикiв, а також операцiйних i юридич-
них ризикiв. Фiнансовий ризик склада€ться з ринкового ризику (включа-

ючи валютний ризик, ризик процентноi сгавки i iнший цiновий ризик), кре-

дитного ризику i ризику лiквiдносгi. OcHoBHi цiлi управлiння фiнансовими
ризиками - визначити лiмiти ризику i всгановити контроль над тим, щоб цi
лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними i юридичними ризика-
ми повинне забезпечити належне функцiонування внррiшнiх процедур i

полiтики, направленоI на зведення операцiйних i юридичних ризикiв до
м iH iMyMy.

Кредитний ризик



Кредитний ризик - це ризик того, що Пiдприемсгво зазна€ фiнансовi збит-

ки, оскiльки деякi контрагенти не виконають cBoi зобов'язання по фiнансо-

вому iнсгрументу або клiентському договору. Пiдприемсгво пiддаgгься кре-

дитному ризику, пов'язаному з iT операцiйною дiяльнiсгю (перш за все, вiд-

носно непогашенот дебiторськот заборгованосгi та виданих aBaHciB) i фiнан-

совою дiяльнiсгю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях,

валютнi операцii i iншi фiнансовi iнсгрументи.

Пiдприемсгво сгрукryру€ piBHi кредитного ризику, якому воно пiддаgться,

шляхом встановлення лiмiтiв суми ризику, що виника€ у зв'язку з одним

контрагентом або групою контрагентiв. l-{i ризики реryлярно контролюють-

ся i переглядаються щорiчно або часгiше.

KepiBH ицтво Пiдприемсгва аналiзуе термiни виникнення дебiторськоi забор-

гованосгi по основнiй дiяльносгi i контролю€ просгроченi суми. У зв'язку з

цим керiвництво вважа€ за необхiдне розкривати в цiй фiнансовiй iнфор-

мацiТ iнформацiю про термiни i iншу iнформацiю про кредитний ризик.
Пiдприемсгво не залуча€не застав пiд дебiторську заборгованiсгь. На дум-
ку керiвництва Пiдпри€мсгва, кредитний ризик належним чином врахова-

ний в сгвореному резервi сумнiвних боргiв.

Концентрацiя кредитного ризику
У Пiдпри€мсгва icHye концентрацiя кредитного ризику. .Qалi предсгавлена

iнформацiя про загальну сукупну суму заборгованосгi найбiльших клiентiв

iiT часгцi в загальнiй cyMi фiнансовоТ дебiторськоI заборгованосгi:

1

1

Ix часгка в загальнiй cyMi дебi-

Показн и к 31.12.2О2О р. З1.12.2О19 р.
2 3 4

Сукупна сума дебiторськоi забор-

гованосгi 10 найбiльших контр-

агентiв

57з89в 61965в

94,4О/о 94,9О/о2
то ькоТ забо гова носгi

3агальна сукупна cyl.ta заборгованостi найбaльщих клi€нтaв



Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того/ що справедлива вартiсгь майбрнiх грошо-

вих потокiв по фiнансовому iнсгрументу коливатиметься внаслiдок змiн

ринкових цiн. Ринковi цiни включають чотири типи ризику: валютний ри-

зик. ризик змiни вiдсотковоi ставки, ризик змiни цiн на товари i iншi цiновi

ризики | наприклад, ризик змiни цiн на цiннi папери. Фiнансовi iнсгрументи

я ким притаман ний ринковий ризик включають дебiторську заборгова нiсгь,

кредити i позики, депозити, iнвестицiТ та iншi фiнансовi iнсгрументи.

Валютний ризик
Пiдприемсгво працю€ з мiжнародними покупцями i посгачальниками iToMy

пiмаsгься валютному ризику t пов'язаному з рiзними валютами, в яких

здiйснюються операцii (головним чином, в доларах США та евро). Аналiз

чрливосгi до ризику розглядае тiльки залишки по монетарних статтях, ви-

ражених в iноземнiй валютi, i корекгу€ перерахунок цих залишкiв на звiтну

дату за умови 10-процентноi змiни KypciB валют, Валютний ризик виника€ у
тому випадку, коли майбрнi комерцiйнi операцii або визнанi акгиви iзо-
бов'язання деномiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд гривнi.

в предсгавленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни обмiн-

них KypciB iноземних валют за станом на кiнець та початок звiтного перiо-

ду:

Концентрацiя ризику змiни обмiнних KypciB

N9

1

1

}loHeTapHi
зобов'я-
зання

Разо].r
вплив

Долар
сшА

2 ]€в

(4зz92) (27181)

21,99 664t7

На 31.12.2О20 р. На 31.12.2019р.

Валюта ]ýloHe-
TapHi

активи

Монетар-
Hi зо-

бов'яза н-
ня

Разон
вплив

2 4 5 ? 8

(зз676) (зз676) 16111

2з\57 (8674) 1448з 686 16
(4235о) | (rsrsз)Всього 2з157 4549L з9236

]rloHe-
тарн i

активи
з 6

а4727



В предсгавленiй нижче таблицi показана змiна фiнансового результаry та

власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнних KypciB, що встанов-

ленi на звiтну даry, за умови, що Bci iншi змiннi харакгеристики залишають-

ся фiксованими :

на з1.12.2о19
вплив на
прибу-
к/(зби-
ток

6

послаблення долара сшд
H€r 10 о/о

6642

4 (1448) (6642)

внаслiдок вказаного вище ризику за станом на З1 грудня 2о2о року, якби
курс iноземних валют по вiдношенню до гривнi вирiс/знизився на 10Yo при

незмiнносгi iнших чинникiв, чисгий прибугок до оподаткування за 2021 piK

був би на 1 920 тис. грн. бiльше/менше, та вiдповiдно чисгий збиток за

2020 piK на - був би бiльше/менше на З 924 тис. грн.

ризик змiни вiдсотковоi ставки

Доходи i грошовi потоки Пiдпри€мсгва вiд операцiйноТ дiяльносгi, в основ-
ному, не залежать вiд змiн ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiд-
coTKoBoI ставки, до якого схильне Пiдприемсгво, пов'язаний з позиковими
засобами.

Станом на З1 грудня 2019 року та на 31 грудня 2О2О року банкiвськi
кредити вiдсугн i.

2

Послаблення евро на 10
о/о

5

6

На 31.12.2о2о р.

вплив на
власн ий
капiтал

вплив на
прибу-

ток/(зби-
ток)

вплив на влас-
ний капiтал

1 2 з 4 5

1
Змiцнення долара США на
10 о/о (зз68) (2718) (2718)

зз68 ззбв 2718

Змiцнення евРО На 10 Уо 7448 1448 6642

( 144в) (6642)

Послаблення рос. руб на
10 о/о

Ný НаЙменування cTaTTi

(зз68)

27tB

з

Змiцнення рос. руб на 10
о/о



Ризик лiквiдностi
Управл iння поточ ною лi квiднiстю П iдп ри€мства здiйснюсгься шляхом

контролю над дебiторською i кредиторською заборгованiсгю, коштами, вит-

рачен ими на iH вестуван ня, i ви користання короткострокового фiнансуван-
ня.

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань та забезпечень по

TepMiHax погашення на З1 грудня 2020року :

Аналiз фiнансових зобов'язань по TepMiHax погашення

N9

Кредиторська
заборгованiсгь за

960 281товари, роботи,
посл ги
поточнi

зобов'язання 2зL 994

81 987

tlб 822

1 391 о84

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань та забезпечень по

TepMiHax погашення на 31 грудня 2019 року ;

Аналiз фiнансових зобов'язань по TepMiHax погашення

на з1.12.2о19
показни к

Всього

,722826

7

2

5

N9

7
1

2

з

показн ]lк до1
иiсяця

вiд 1
rqiсяця до
6 нiсяц jB

Вiд 6
r,riсяцiв до

1 року lB

Вiд 1
року до 5

1 2 з 4 5 6
1 Кредити банкiв

9505зб 9745

59569 65909

Поточнi
забезпечен ня

6832 з4161 4о994

Iншi поточнi
зобов'яза н ня

116822

6 Всього 1 1зз 759 15о 422 1об 9оз

до1
нiсяця

Вiд 1
нiсяця до
6 нiсяцiв

Вiд 6
иiсяцiв до

1 poKY

Вiд 1
року до 5

poKiB
1 2 5 6

Кредити банкiв
Кредиторська
заборгованiсгь за
товари, роботи,
послуги

l240

Поточ н i

зобов'яза н ня 46803 l36 827

На З1.12.2О2О р.

всього

з 106516

4

4

7z|586

5080l з922з



73 330

51 562

98-1 5.15

7. "Дослiдх<ення на iнновацiT"

У 2020 роцi витрати на HayKoBi дослiдження та розробки вiдсrгнi.

.Щовгосгроковi фiнансовi iH весгицiI:

АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" володiе часткою у розмiрi 99О/о в статугному

капiталi товарисгва з обмеженою вiдповiдальнiсгю Торговий,щiм
<< ПОКРО вСЬКИ Й ГЗк> ( iдентифiкацiйний код З 188 1 5З2).

товарисгво з обмеженою вiдповiдальнiсгю <торговий дiм <<покровський

ГЗК>> (скорочено ТОВ <ТД <<ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК>) засноване вiдповiдно до

рiшення Наглядовоi ради акцiонерiв ВАт <ог3К>> N9 НС-04.04.03 вiд

04.04.200з року, заре€строване орджонiкiдзевським мiськвиконкомом 14

квiтня 200З року, номер запису в €диному державному ре€сгрi юридичних
осiб N9 04052212Ю0010251. Свiдоцтво про державну реесграцiю ТоВ
<<ТорговиЙ дiм <<Орджонiкiдзевський Г3К>> видане 14 квiтня 2003 року.
Загальними зборами учасникiв вiд 27.09.2019р. вiдбулася змiна

найменування с Товарисгво з обмеженою вiдповiдальнiсгю <Торговий дiм
<орджонiкiдзевський Гзк>> на Товарисгво з обмеженою вiдповiдальнiсгю
<.Торговий дiм <<ПоКРоВсЬКИЙ ГЗК>> ,Розмiр статугного капiталу тоВ тД
<<<<ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК> >> склада€ 20,0 тис.грн.

Фiнансовi iнвесгицiТ вiдображаються на даry балансу за вартiсгю, що
визнача€ться з урахуванням ycix змiн у власному капiталi за методом участi
в капiталi.

4
поточ н i

забезпечен ня
бl l1 з0554 36665

5
Iншi поточнi
зобов'яза н ня 5l562

6 всього 8з0060 78597 75888

8. Фiнансовi iнвестицii



од.вим 2О21 р,

\зt2,74тис. то

тис. тонн LзL2,74

тис. тонн 2з5з

тис. тонн зо967 ,4

показники
Марганцевий концентрат,

валовий
Марганцевий концентрат.

това нии

Видобуток марганцевоi руди

Розкривнi роботи

1О. Корпоративне управлaння

Органи управлiння, склад та повноваження

9. Перспективи розвитку
OcHoBHi виробничi показники в наryральноlrу виразa

на 2О21 р.

Органами управлiння АТ "ПОКРОВСЬКИЙ Г3К" € 3агальнi збори

акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння. Контроль за фiнансово-
господарською дiяльнiсгю Пра влiн ня здiйснюсгься Ревiзiйною комiсi€ю, яка
€ органом контролю Товарисгва у складi 4 чоловiк. Загальнi збори

акцiонерiв € вищим органом. Наглядова рада € органом Товарисгва, який

представля€ iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних
зборiв i в межах сво€Т компетенцii здiйсню€ нагляд за дiяльнiсгю
виконавчого органу, за управлiнням майном Товарисгва та здiйснюе захист
прав акцiонерiв. Наглядова Рада Товарисгва склада€ться з 8 чоловiк.

Правлiння € виконавчим органом Товарисгва, який здiйсню€ керiвництво

його поточною дiяльнiсгю. Роботою Правлiння керу€ Голова Правлiння ,

члени правлiння у складi 8 чол. Ревiзiйна комiсiя склада€ться з 4 чоловiк.

Стратегiя корпоративного управлiння товариства викладена в

Положеннях: "Положення про Загальнi збори акционерiв", "Положення про

Наглядову раду", "Положення про Правлiння", "Положення про ревiзiйну
комiсiю", якi розмiщенi на офiцiйному сайтi АТ "ПГЗК".



Скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв
Порядок складання та проведення Загальних зборiв регламентовано
п оложен ня м .

1В квiтня 2018 року вiдбулись осганнi Загальнi збори акцiонерiв

Товариства. Загальнi збори скликались Наглядовою радою Товарисгва.

Загальнi збори повиннi мати кворум за умови реесграцiТ для участi у них

акцiонерiв, якi сукупно € власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих

акцiй.

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акцiонери -

власники простих акцiй Товариства.

Струкryра акцiонерiв та ix частки в акцiонерному капiталi
Юридичнi особи, якi мають право розпоряджатися бiльш нiж 20Yо

загальноi кiлькосгi голосiв, що приходяться на акцiТ, якi eMiToBaHi

акцiонерним товариством :

вiд загально[
Найменування юридичноi особи кiлькостi акцiй (у

вiдсотках)
ЕКСIД IHBECTMEHTC ЛIМIТЕД (EXSEED

24.зо2з67
INVESTMENTS LIMITED)

ПРОФЕПС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (PROFETIS
24.з02з67

ENTERPRISES LIMITED)

A,lEKCTOH ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (ALEXTON
24.зо2з67

HOLDINGS LIMITED)

КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE
24,зо2з67

ENTERPRISES LIMITED)
Власники цiнних папер-в з особливими праваtrи контролю та опис
цих прав

Власники цiнних паперiв АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" особливих прав

контролю не мають. Bci акцii товариства просгi.

Р[iяльнiсть пiдприе1.1ства стосовно операцiЙ 3 власниl{и акцiяr.rи
Пiдприемсгво не проводило в 2020 роцi свою дiяльнiсгь стосовно

опера цiй з власними акцiями.

OcHoBHi ха ра ктеристи ки систем и BHyTpi ur н ього контрол ю



Внррiшнiй контроль дiяльносгi пiдприемсгва здiйснюсгься окремими

працiвниками та струкryрними пiдроздiлами Товарисгва. У сгруlсгурi АТ

"ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" створено вiмiл економiчноТ безпеки та контрольно-

ревiзiйний вiддiл. В Наглядовiй радi не сгворенi комiтети з системи

внrгрiшнього контролю.

Дивiдендна полiтика
Товарисгво не ма€ заборгованосгi по виплатi дивiдендiв. За 201В-

2020 не нараховувались i не виплачувались. Рiшення про розподiл
прибугку/покриття збиткiв за 2018 -2020рока буде прийнято на Загальних
зборах акцiонерного товариства.

полiтика пiдприемства стосовно адмiнiстративних, управлiнських та
наглядових органiв пiдприеиства

Посадовими особами органiв Товарисгва не можугь бри народнi

депrгати УкраIни, члени Кабiнету Мiнiсгрiв УкраIни, керiвники центральних
та мiсцевих органiв виконавчоi влади| органiв мiсцевого самоврядування,
вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв прокураryри, суду,
служби безпеки, Нацiональноi полiцiТ, державнi службовцi, KpiM випадкiв,
коли вони виконують функцiт з управлiння корпоративними правами

держави та представляють iнтереси держави або територiальнот громади в

наглядовiй радi або Ревiзiйнiй koмiciT товарисгва.

Перспективи розвитку та удоGконалення корпоративноrо

управлiння
для пiдвищення рiвня Корпоративного управлiння Товарисгво плану€

розробити власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог
чинного законодавства УкраТни, Товарисrво не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Статгею ЗЗ Закону УкраIни ..Про

акцiонернi товариства>> питання затвердження принципiв (кодексу)
корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключноi компетенцii
загальних зборiв акцiонерного товариства. Пiсля розробки проекту кодексу
корпоративного управлiння плану€ться вийти до вищого органу Товарисгва
з пропозицiею щодо затвердження власного кодексу.



Особи, якi мають непогашену судимiсгь за злочини проти власносгi,

слу>t<бовi чи господарськi злочини, не можrrь бли посадовими особами

органiв Товарисгва.

Вимог щодо BiKy, сгаттi, освiти, професiйного досвiду, управлiнського

персоналу не встановлено.

Ке piBH и к Шуваев С.П.

Головний бухгалтер Бугайцова Н.В.


