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1. Органiзацiйна струкryра та опис дiяльностi пiдпри€}lства.

АКЦIОН ЕРН Е ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИ Й ГIРН ИЧО-ЗБАГАЧУВАЛ ЬН И Й

КОМБIНАТ" розробляе захiдну частину Нiкопольського марганцевого

родовища. Це одне з найбiльш великих у cBiTi пiдприемств по видобугку й

переробцi марганцевоI руди. Комбiнату належить прiоритетна роль в

умовах осво€ння технологi't вiдкритих гiрничих робiт, рекультивацii земель i

охорони природи.

Вiдкриття в 1886 р, промислового родовища марганцевоТ руди сгало

початком icгopii розвитку Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального

комбiнату.

Великi прибугки, що надходили вiд продажу нiкопольськоТ 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 Тх

ви кор и ста н ня.

На початку 1900-х poKiB видобугок 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 роцi був сгворений рудник iM. С. Орджонiкiдзе, а через piK введенi в

дiю шахти N9 1,2,З,4, збагачувальна фабрика й прокладена залiзниця до

сганцiТ Чортомлик. До вiЙни рудник добував З0 О/о руди всього басеЙну.

Вiдразу пiсля звiльнення краю вiд фашисгськоТ окупацiТ - 04 лютого 1944 р.

- почалося вiдродження рудника. У цьому ж рочi були вiдновленi Bci шахти

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.

З 196З р. у кар'ерах комбiнату почали застосовувати розкривнi комплекси



Дiяльнiсть пiдприемства спрямована на :

Виконання виробничоТ програми спрямованоТ на повне виконання заявок

споживачiв продукцii пiдприемсгва.

Впровадження нових технологiчних п роцесiв виробництва.

Полiпшення виробничих i фiнансових показникiв пiдприемсгва.

Пiдвищення професiоналiзму працiвникiв.

3адоволення соцiально-економiчних потреб трудового колективу та

а кцiонерiв пiдприемсгва.

у дiючу сгрукгуру АКЦIОНЕРНОгО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ пРНИЧо-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" входять функцiональнi напрямки на чолi з

безперервноi дii у складi роторних eкcKaBaTopiB продукгивнiстю вiд 1 000

до 5 000 мЗfrод, вiдвалоутворювачiв, тра нспортно-вiдвал ьн их MocтiB,

забiйних передатних i вiдвальних конве€рiв продуlсгивнiсгю вiд 1500 до

7 500 мзlгод (у розпушенiй Maci).

В 1964 р. на ocнoBi 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-збагачувальний комбiнат".

24 сiчня 1997 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 "орджонIкIдзЕвськиЙ гIрничо-зБАгАчувАJlьниЙ

комБIнАт".

Починаючи з З0 червня 2oI7p. кпуБлIчнЕ АкцIонЕрнЕ ктовАриство

корджонIкIдзЕвськиЙ гIрничо-зБАгАчувАJIьниЙ комындтu перейменовано

в пАт к покровськиЙ гtрничо_зьАгАчувАльниЙ комБIFlАт ).

27 квiтня 2о18 року пАт <покровськиЙ прничо-зБАгАчувАльниЙ

КОМБIНАТ перейменовано на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ

ГIРН ИЧО-ЗБАГАЧУВАЛ ЬН И Й КОМЫНДТ".



Напрямок, який очолю€ Комерцiйний Дирекгор, здiйснюе

забезпечення виробництва товарно-матерiал ьни ми цiнносгями, а також

займаgгься збугом готовоi продукцii.

Iншi функцiональнi напрямки здiйснюють забезпечення виробничого

процесу фiнансовими, трудовими й матерiальними ресурсами, виконують

контрольнi й управлiнськi функцiТ.

Дiюча органiзацiйна сгруlсгура управлiння мае своI харакгернi риси,

що вiдповiдають великим виробничим пiдприемствам. Перевагою такоТ

органiзацiйноi струlсгури € наявнiсгь лiнiйноТ залежностi й чiтка

вiдповiдн iCTb розподiлу вiдповiдальносгi.

Технiчним Дирекгором, Комерцiйним Дирекгором, ,Щирекгором з

економiчноi безпеки i режиму, Дирекгором iз загальних питань,

Дирекгором по управлiнню персоналом, .Щирекгором з охорони працi,

Дирекгором з розвитку, Головним бухгалтером, Начальником фiнансово-

економiчного управлiння i Начальником юридичного управлiння.

Напрямок, який очолюе Технiчний Дирекгор, здiйснюе розкривнi роботи,
видобугок сироi руди, виробництво основних видiв марганцевоТ продукцii -

марганцевого концентрату й агломераry, видобугок супугнiх видiв

продукцii.



ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛIННЯ АТ,,ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"

рЕвIзrЙнА коltlIсIя

ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
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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 сrалi.

Класифiкацiя марганцевих руд:

. карбонатнi;

. оксидно- ка рбонатн i.

Основними промисловими рудами е оксиднi руди.

3а спрощеною класифiкацii головнi промисловi марганцевi родовища

сушi подiляються на:

1) пластовi родовища залiзо-ма рган цевих i марганцевих руд в

осадових, вулканогено-осадових i метаморфiчних породах;

2) родовища кори вивiтрювання метаморфiчних переважно

докембрiйських порiд;

3) гiдротермальнi родовища.

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

марганцевоТ сировини. У пласгових родовищах, розташованих в АвсгралiТ,

Болгарii, Болiвii, Габонi, Грузii, Казахсганi, Китаi, Мексицi, Росiйськоi

Федерацii, УкраТни i пАР, знаходиться до 90% свiтових пiдтверджених

запасiв марганцю. Близько 8Оlо родовищ знаходиться в древнiх корах

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

Кот-д'Iвуарi, Малi та iнших краТнах. Решта 2Оlо пре.Qставленi дрiбними

гiдротермальних родовищами на територii Алжиру, Аргентини, БолiвiТ,

€гипту i Марокко.

Значнi прогнознi ресурси марганцевих руд зосередженi в скупченнях

залiзо-ма рган цевих конкрецiй i кобальт-залiзо-марганцевих KipoK, на днi
Тихого, Iндiйського i Атлантичного oKeaHiB. Ix ресурс оцiнюgгься в 100

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

ресурси сушi майже в 5 разiв,

flля виробництва марганцевоТ продукцii (феромарганцю, оксидiв, рiзних
солей iт.п.) використовуються марганцевi руди. Середнiй змiсг металу в

них склада€ вiд 17 до 5ЗОlо. Найбiльш "шкiдливою" домiшкою марганцевоI

сировини е фосфор. Бажано, щоб його змiсг в рудi не перевищував 0,2Yо

. оксиднi;



Опис технологiчного процесу

Bci гiрськi роботи на комбiнатi ведугься вiдкритим способом, тобто

кар'€рами, що дозволяе застосовувати високоп родукги вн i комплекси

безперервноi дiТ (poTopHi комплекси). В узагальненому BapiaHTi

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

гiрськоi технiки руда вантажиться в автотранспорт, який вивозить руду на

прикар'ернi руднi скrIади. Потiм руда вантажиться в думпкари i

вiд кiлькостi марганцю. Унiкальнi марганцевi родовища мiсгять запаси руди,

що перевищують один мiльярд т, великi - coTHi 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 € краIни, якi ведль основний видобrгок марганцевих

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

досить дешевою електроенергiею мя ii переробки (Японiя, Францiя,

Норвегiя). Вони формують лiдируючу шестiрку cBiTy з виробництва

марганцевих сплавiв.

3 роками частка експорry руд по вiдношенню до експорry сплавiв

поступово зменшу€ться. Основними споживачами iмпортноi марганцевоi

продукцii, багатоТ руди i концентратiв, € Японiя, СШД, ФРН, Францiя, Китай,

Норвегiя, Пiвденна Корея та iншi краТни з розвиненою чорною металургiею,

що не володiють досгатнiм ресурсом власноI сировини.

YKpaiHa з iT розвиненою чорною металургiею i досить значимою

ма рганцеве- рудноТ 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 ведугь в схiднiй часгинi

Нiкопольського басейну (Марганецький) iB захiднiй часгинi басейну
(покровськиЙ) гзк.



поставля€ться на збагачувальнi фабрики. Там вiдбуваgгься повний

ланцюжок збагачення руди, в результатi чого виробля€ться концентрат.

Потiм готову пролукчiю вантажать в залiзничнi вагони i вiдправляють

спожи вача м.

У комплекс збагачувальноi фабрики входять:

. корпус прийому iдроблення руди;

. корпус промивання;

. корпус збагачення;

. склади готовоI проаукчii;

. водошламове господарство.

Пiдприемсгво також розробляе проекти мя 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

сгадiТ:

. змiшування шихти,

. окомковання i зволоження шихти.

другий е7ап - процес спiкання агломераry проводиться в три сгадiI:

. завантаження пiдготовленоi шиrги на агломерацiйну машину,

. запалювання агломерацiйноiшихти,

. процес спiкання;

третiй етап - дроблення, просiвання i охолодження агломераry

проводиться в двi сгадii:
. 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 Мп не менш нiж 41Оlо;

. 2 сорт - вмiсг Мп не менш нiж З4оlо.

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

. 2 сорт - вмiсг Мп не менш нiж З4оlо.

3. Карбонатний марганцевий концентрат, крупнiсть 0-50 мм i0-200 мм:



. 1 сорт - BMicT Мп не менш нiж 26оlо.

4. Залiзорудний агломерат

. АЖ-2 - вмiсr залiза не м€нш€ 47оlо

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

економiчноJ дiяльностi: ремонт i технiчне обслуговування машин для

добувноi промисловостi та елекгродвигунiв i т.д.

Опис мiсця розтаlлування

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

Орджонi кiдзе) Дн iпропетровськоТ обласгi.

Промисловiсгь мiсга в основному склада€ться з добувноI та

хiмiчноТ галузей. Ix обсяги реалiзацiТ продукцii складають 96Оlо

загал ьномiського обся гу.

АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" один iз найбiльших в cBiTi

пiдпри€мсгв з видобугку та переробки марганцевоТ руди.

Покров - iнвестицiйно привабливе мiсго, забезпечене енергетичними,

трудовими ресурсами, розвиненою iнфрасгрукгурою, вiльними вiд забудови

земельними дiлянками та вже збудованими о6'€кrами, придатними для

впровадження виробничот 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 кар'€ри,

якi забезпеченi високопродуктивним гiрничо-транспортни м устаткуванням
вiтчизняного та iмпортного виробництва, дозволяючи щорiчний видобугок
гiрськоi маси.

3аймаючись видобугком та переробкою марганцевих руд на yKpaTHi

(Нiкопольський басейн) АТ'ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" сrав найбiльшим у cвiтi

пiдпри€мством по виробництву марганцевого концентраry й агломерату

для феросплавних та металургiйних заводiв, якi забезпечують не тiльки

пiдприемсгва УкраIни, але й експортують свою продукцiю в краТни

далекого Й близького зарубi)t(жя.

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 наryральноr,rу впразi
за 2О18 - 2О2О рр.

показники 202О р.
Марганцевий

концентрат, валовий

у т.ч. вищi сорти

Марганцевий
кон това нпи

Марганцевий агломерат

Залiзорудний агломерат

Видобуток марганцевоТ
руди

тис тонн

Розкривнi роботи

,Щ,инамi ка виробн ицтва ма рга нцевого кон центраry

1400
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0
2018 2019 2о20

од.вилl. 2018 р. 2о19 р,

тис. тонн l22l,] 1275.7 l3]7,б

тис. тонн l97,5 22,1.8 282,6

тис. тонн 1166,з 1-зз7 ,6

тис. тонн 196,6 9о,7

l87,1

тис. тонн 2з24,8 2469.| 244l,2

тис. мЗ ]37l6,8 38947.3 40665.м
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тис. тонн



flинамiка виробництва залiзорудного агломераry
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тис мз

2018 2019 2020

Реалiзацiя ]iарганцевоrо концентрату та залiзорудного аглоriерату
за 2О18-2О2О рр.
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Реалiзацiя марrанцевого концентраry та
залiзорудноrо агломераry за 2018-202О рр.
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На пiдприемсгва УкраТни в 2020 р. вiдвантажено 120З тис, тонн

марганцевоТ продукцii, що склада€ 100о/о вiд загального обсягу реалiзацiТ.

OcHoBHi споживачi продукцi'i на BHyrpiurHbolry ринку в 2О2О роцi:
О/о вiд загальною обсяry

по
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АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАПОРIЗЬКИ
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На пiдпри€мсгва УкраТни в 2019 р. вiдвантажено 1170 тис. тонн

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

OcHoBHi споживачi продукцii на BHyTpiulHbo]ýry ринку в 2О19

роцi:

На й мен у ва н н я спожи вач а тис. тонн
О/о вiд загального обсяry

реалiзацii по yсpaiHi
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
<нIкопольський зАвод ФЕросплАвIв> 918 78

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСГВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ
ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ>

200 18

IHtui споживачi 52 4

На пiдприемства Украiни в 2018 р. вiдвантажено 1171 тис, тонн

марганцевоI продукцii, що склада€ 100О/о вiд загального обсяry реалiзацii,

OcHoBHi споживачi продукцii на BHyTpiurHbol{y ринку в 2О18 роцi:

Найменування споrкивача тис. тонн
О/о вiд эагального обсяry

реалiзацil по yKpalHi
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
<НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ>

в52 7з

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "3АПОРI3ЬКИЙЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ>
L77 15

IHmi споживачi l42

Фiнансовi результати дiяльностi АТ *ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"

З метою забезпечення порiвнянносгi фiнансовоi iнформацii та

максимальноТ iнформативносгi результатiв аналiз динамiки фiнансових

результатiв пiдпри€мсrва виконаний за 2018 - 2020 роки.



Динамiка чистого доходу вaд реалiзацii продукцii

flинамiка чистого доходу вiд реалiзацiТ

2 055 446

2018 2019 2о20

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

piBeHb чистого доходу у 2020рочi був зросгаючим, при цьому зростання по

вiдношенню до попереднього року склало 8Оlо,

3. Лiквiднiсть та зобов'язання

Пiдприемсгво протягом 2020 р. отримало збуток

,Щинамiка чистого прибутку
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з89 867

2019 2о2о

-110 202

-21798
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Р|ина1.1iка чистого прибутку

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

зросли за рахунок значного зростання оборотних акгивiв, також зросла

балансова BapTicTb необоротних акгивiв.

Протягом 2018-2020 р. сгруlсгура пасивiв зазнала певних змiн-

довгостроковi зобов'язання зросли. Станом на Зl.t2.2О20 р. поточнi

зобов'язання зросли.

Р|инамiка струкryри пасивiв

Протягом 2018-2020 р. спiввiдношення оборотних акгивiв та поточних

зобов'язань змiнювалось, оборотнi активи перевищують поточнi

зобов'яза н ня

Спiввiдношення оборотних активiв i поточних зобов'язань

fl пнамiка активiв пiдприеl"lства
Статгi з 1.12.18 з 1.12.20l9 з|.12.2020

Сукупнi аrmви, з2487з2 4l 36916 50l637l
тис.грн

Необоротнi
активи

2031498 27|2029

65,б

з2O5з 12

62jз% бз.9

Обортнi 12l,72з4 l424887 t 8l 1059
активи з7,47% 34,4 36,1



Спiввiдношення оборотних аlпивiв i поточних зобов'язань

2020

2019

2018

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000

l поточнi зобов'язання l оборотнi акгиви

Коефi цiент поточноi л iквiдностi

Протягом 201В-2020 р. коефiцi€нт поточноi лiквiдносгi мав перемiнний

тренд. Станом на 31.12.2020 р. коефiцiент поточноi лiквiдносгi складав

1,3.

fl инамiка коефaцi€нта поточ ноТ лiквiдностi

'q

2

1,5

1

0,5

0
2018

r,45

2019 2о2о

1811063

r 424 8а7

984 545

1220 oL4

5z5 526

1 з91 084



4. Екологiчнi аспекти Рацiональне використання водll

Вiдповiдно до аюryальних 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,LL.2024p,;

для ДОК <Чайка,> iM.Tapaнa N900893 TepMiHoM дii з 0З.05.2017 р. по

0З.05.20З2 р.

З метою рацiонального використання водних pecypciB розроблено та

затверджено <<Iндивiдуальнi норми водоспоживання та водовiдведення на

одиницю виробленоi продукцii>.

процес видобугку марганцевоi руди на карl€рах не передбачас

використання свiжоi води мя технологiчних потреб. ,Щля боротьби з пилом

кар'ерних автодорiг використовуgгься технiчна (кар'ерна) вода з систем

кар'€рного водовiдливу.

flля ведення технологiчного процесу збагачення руди Олександрiвська i

Чкаловська збагачувальнi фабрики працюють на замкнrгому оборотному

циклi з використанням освiтленоi води з шламонакопичувачiв.

Згiдно державноТ звiтносгi за формою "NS2ТП-водгосп" про використання

води за 202ор., з Каховського водосховища проведений забiр води на

поповнення циклiв оборотного водопостачання збагачувальноТ фабрики в

обсязi З298,7 тис.мЗ.

Водопосгача н ня комбiнату здi йсн юеться та кож :

з мереж МКП <<Покровське ВУВКГ> - 206,8 r"с."З для забезпечення

господарсько-побутових та виробничих потреб комбiнату водою питноТ

якостi;

- з артезiанськоi свердловини, розташованоI в с. Набере>r<не

Нiкопольського району - 0,0 тис.м3 (ДОК не працював), для забезпечення

господарсько-побрових потреб ДОК <Чайка> ;



кар'€рними водами - 5 829,6 тис.м 3 , у т.ч.для виробничих потреб 5599,5

тис,мЗ, пилопригнiчення 2З0,1 тис.мЗ

Кiлькiсгь води, викорисганоi комбiнатом за 2020год. не перевищу€

встановлених лiмiтiв.

Стiчнi води на пiдприемствi предсгавленi :

зворотнiми стоками пiсля збагачення сироi марганцевоi руди з подальшим

надходженням до системи оборотного водопостачання фабрик;

господарсько-побровими стоками, якi надходять в р. Базавлук пiсля

бiологiчноТ зачистки на очисних установках КУ-400 .ЩОК <<Чайкаr> iM,

Тарана, та з об'€кгiв комбiнаry в цiлому до централiзованого

водовiдведення до мереж МКП <Покровське ВУВКГ>>.

Екологiчний податок у 2020р за скид забруднюючих речовин у воднi

об'€кги в р. Базавлук пiсля бiологiчноТ зачистки на очисних усгановках КУ-

400 ДОК <<Чайка>> iM. Тарана не нараховувався в зв"язку з вiдсугнiсгю

скиду у водний об"€кг (ДОК не працював).



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

тимчасового зберiгання та рилiзацii спрямована на органiзацiю первинного

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

зберiгання i транспорryвання 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 пiдприемсrвi

проведена iнвентаризацiя джерел угворення вiдходiв, iх видiв i обсягiв

накопичення. Згiдно Звiry iнвентаризацii на комбiнатi 4В видiв вiдходiв

рiзних класiв токсичносгi.

З метою здiйснення технологiчних заходiв для максимальноi угилiзацii,

деякi вiдходи використовуються в якосгi вторинних матерiальних чи

енергетичних pecypciB.

Одним з великотоннажних вiдходiв пiдприемсгва € шлами збагачення

марганцевоi руди, який направляються в шламонакопичувачi ЧЗФ i <<Кривi

Луки>> на зберiгання. Для зменшення техногенного навантаження на

навколишн€ середовище i мiнiмiзацiю rгворення та розмiщення

великотоннажних вiдходiв, шлами збагачення марганцевоI руди

використовуються на комбiнатi в якосгi сировини для отримання

концентрату. У 2О2О роцi використано на переробку 2 |75,62З тис.т шламiв

збагачення марганцевоi руди.

У 2020 роцi в шламонакопичувачi направлено 2892,8 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, мя подальших операцiй у сферi поводження 3

вiдходами.

Управлiння вiдходами



Охорона атl"tосферноrо повiтря i викиди парникових газiв

З метою систематизацii 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€сгровано 265 джерел

викидiв забруднюючих речовин в атмоферу, якi розташованi на 12

проммайданчиках, з яких 21 обладнанi пилогазоуловлюючих усгановками i

на якi отримано дозволи.

Забруднення атмосферного повiтря вiдбувасгься в основному за рахунок
викидi в вiд органiзованих джерел Богданiвського проммайданчи ка, РБl-|,

ремонтно-механiчних майсгерень, а також котельних теплосилового цеху.

Аналiз роботи очисних установок за результатами обсгеження iх технiчного

сгану, iнсгрументальн им вимiрам показав, що ефе}сивнiсгь уловлювання

забруднюючих речовин вiдповiдае паспортним величинам,

Викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин та парникових газiв в

2О2О р. склали 7 З2О,9 тонн, KpiM цього дiоксид вуглецю - 48 363,002 тонн.

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

776,199 тис. грн.

Використання електроенергiТ та теплоенергii за 2О2О piK

Види витрат од,вим 2О20 р,

Обсяг викорисганоi елекгроенергiТ

yci види витрат: Ти с. к Втl год 2з2519

У тому числi

витрати на виробництво продукцii

(виконання робiт)

22997 6,6

Витрати на власнi потреби

енергогенеруюч их

пiдприемсгв (установок)

тис. кВт/год

Обсяг викорисганоi теплоенергiТ
yci види витрат:

У тому числi

витрати на виробництво продукцii

(виконання робiт)

Гкал 11888,6

Тис. кВт/год

Lо76,з

Гкал 147 з8



Витрати на власнi потреби

енергогенеруюч их

пiдпри€мсгв (усrановок)

Гкал 810.7

Пiдприемсгво поgгiйно вживае заходи щодо зменшення питомоТ ваги

споживання енергетичних pecypciB.

5. Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика

Чисельнiqrь працiвникiв

показники

облiкова

чисельнiсгь

штатн их

працiвникiв на

кiнець перiоду

Од. 2019 piк

вим

У т.ч

жiнки

2020 piK У т.ч

}(iH ки

2020р. до 2019р.
о/о +|-

чол 4063 1з2з 4754 \з72 to2,2 91

Збiл ьшення середньооблiковоi чисельностi обумовлено збiл ьшенням обся гiв

виробництва марганцевого концентрату та розкривних робiт.

yciM надаються piBHi можливостi працевлаштування.

Оплата працi

показники Од.

ви м.

2019 р. 2020 р. о/о

21 5з 6

1 Фонд оплати працi

штатних працiвникiв,

усього, у т.ч

тис.грн 545666,2 559779,6

2 Фонд основноТ заробiтноi

плати

тис, грн 2о2677 ,9 20691з,9 1о2

з Фонд додатковоi заробiтноТ тис. грн

плати

зOз751,6 з 10521 1oz

Заохочувальнi та

компенсацiйнi виплати

4 тис.грн з92зб,7 42з44,7 108

п/н

10з

5



Умовами колективного договору передбаченi виплати: винагорода за

вислуry poKiB, керiвництво бригадою, класнiсгь водiям, професiйну

майсгернiсгь та iншi.

Охорона працi та безпека

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

охорони працi на АТ'ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" регламенryеться Положенням

про систему управлiння охороною працi на АТ'ПОКРОВСЬКИЙ Г3К" та

iншими положеннями з питань охорони працi,

Комiсi€ю Комбiнату проведено 51 комплексне обсгеження та перевiрки

стану охорони працi на робочих мiсцях в пiдроздiлах, згiдно iз

затверджен им графiком. За результатами перевi рок видано а кти- прип иси.

Розроблено проект комплексних заходiв з охорони працi на 2021 piK.

Органiзовано контроль виконання комплексних заходiв з охорони працi та

облiк витрат на ix виконання. У 2020 роцi виконано 11 заходiв на суму

З0,1З2 млн.грн.

Проведено медичних оглядiв б 580 працiвникам комбiнату.

Проведено технiчнi опосвiдчення 22О од. вантажопiдйомних механiзмiв,

згiдно iз затвердженим графiком.

отримано 2 дозволи вiд органiв Держпрацi на експлуатацiю 11 одиниць

устаткування пiдвищеноi небезпеки комбiнату. Продовжено дозвiл на

виконання 1 роботи пiдвищеноi небезпеки ("Монтаж, демонтаж,

нала годження, ремонт, технiчне обслуговува ння, реконструкцiя ма ш ин,

механiзмiв, устатковання пiдвiщеноi небезпеки").

Отримано дозвiл вiд органiв Держпрацi на експлуатацiю 255 одиниць

обладнання, якi експлуатуються на пiдсгавi декларацii.

Органiзовано проведення технiчноI дiагностики та перезарядки 2 В39

одиницям вогнегасникiв.

Проведено психо-фiзiологiчне обсгеження 1 849 працiвникам.



Навчання та ocBiTa персоналу

Навчання та ocBiTa персоналу за 2О2О piK

Практичний iсп ит

Сума без ПДВ

(грн)

l7789.58

Переатестацiя 5500

Атесга цiя фахiвцiв 14166,66

N9 з/п Змiст операцii

1

2

з

4

5

6

7

Навчання з01225.8

Участь в ceмiHapi з692|.67

Пiдвищення квалiфiкацij 57015

Перевiрка знань

всЬо го: 4ззаба,71

Навчання та ocBiTa персоналу за 2О19 piK

N9 з/п Змiст операцiТ

1

2

Сертифiкацiя фахiвця
Пракrичний iспит

Стажування3

ааз2,а7
1425,00

4 Переатесrацiя

5

6

7

Атесгацiя фахiвцiв
Навчання

Участь в ceмiHapi

2004,00

55470,00

1з7з5,00

8 Пiдвищення квалiфiкацiТ 1з55з,00

9 Перевiрка знань 27995,00

ВсЬого: 131136,67

1250

Сума без ПДВ

(грн)

1296,80

6825,00

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

основних свобод, включаючи свободу думки, coBicTi, релiгii i переконань,

для Bcix, незалежно вiд раси, сгатi, мови i релiгii, заохочення

громадянських, полiтичних, економiчних, соцiальних, кульryрних та iнших

прав i свобод, якi випливають iз гiдносгi, власгивоI людськiй особисгосгi i €

сугт€вим для ii вiльного i повного розвитку.



3аходи з боротьби з корупцiею та хабарництво}t

Вiддiл економiчноТ безпеки € структурним пiдроздiлом АТ<ПОКРОВСЬКИЙ

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

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

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

пiдприемсгва, забезпечення збереження i захисг цiлiсносгi майна.

Соцiальна сфера

6. Ризики

Управлiння фiнансовими ризика].lи

Проведено 6,5 оздоровчих заiЭдiв в санаторiТ-профiлакгорii, оздоровлено

5З5 людей, з них - 96 пенсiонерiв.

Виконанi роботи з загального ремонту в корпусах ДОК <Чайка> та роботи з

благоусгрiю територiй. Оздоровлення дiтей у зв'язку з карантином

вiдм iHeHo.

Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Пiдприем-

сгвi здiйснюgгься щодо фiнансових ризикiв, а також операцiйних i юридич-

них ризикiв. Фiнансовий ризик складаеться з ринкового ризику (включа-

ючи валютний ризик, ризик процентноi ставки 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 прочеаур i

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



Кредитний ризхк
Кредитний ризик - це ризик того, що Пiдприемсrво зазна€ фiнансовi збит-

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

вому iнсгрументу або клi€нтському договору. Пiдприемство пiддасгься кре-

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

носно непогашеноi дебiторськоТ заборгованосгi та виданих aBaHciB) i фiнан-

совою дiяльнiсгю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях,

валютнi операцii i iншi фiнансовi iнсгрументи.

Пiдпри€мсrво сгруlсуру€ piBHi кредитного ризику, якому воно пiддасгься,

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.

Керiвництво Пiдприемсгва аналiзу€ термiни виникнення дебiторськоi забор-

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

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

мацii iнформацiю про термiни i iншу iнформацiю про кредитний ризик.
Пiдприемсгво не залуча€не застав пiд дебiторську заборгованiqгь. На дум-
ку керiвництва Пiдприемсгва, кредитний ризик належним чином врахова-

ний в сгвореному резервi сумнiвних боргiв.

Концентрацiя кредитноrо ризику
У Пiдприемсгва iсну€ концентрацiя кредитного ризику. flалi предсгавлена

iнформацiя про загальну сукупну суму заборгованостi найбiльших клi€нтiв

i i1 часгцi в загальнiй cyMi фiнансовоТ дебiторськоi заборгованостi:

П оказн и к 31.12.2О20 р. З1.12.2О19 р.
1 2 з 4

Сукупна сума дебiторськоТ забор-

гованостi 10 найбiльших контр-

а гентiв

57з898 619658

2
Ix часгка в загальнiй cyMi дебi-
торськоi заборгованосгi

94,4о/о

Загальна сукупна cy}la заборгованостi най6aльщих клa€нтiв

1

94,9О/о



Концентрацiя ризику зl.tiни обмiнних KypciB

на з1.12.2о19

Разоl.l вплив

8

(27181)

664t7
з92зб

На З1.12.2О2О р.

N9 моне-
тарн i

активи

Монетар-
Hi зо-

бов'яза н-
ня

JtloHe-
TapHi

активи

MoHeTapHi
зобов'я-

за ння

1 2 з 4 5 6 7
flолар
сшА (зз676) (4з292)

2 €вро 2зt57 (8674) t44аз 68616 (2199)
Всього 2зL57 (42з5о) (1919з) а4727 (45491)

В представленiй нижче таблицi показана змiна фiнансового результату та

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, ч{о справедлива Bapтicтb майбугнiх грошо-

вих потокiв по фiнансовому iHcTpyMeHTy коливатиметься внасr]iдок 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 iнструменти

я ки м притаманн ий ри нковий ризик включа ють дебiторську заборгова нiсгь,

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

Валютний ризик
Пiдприемсгво працю€ з мiжнародними покупцями i постачальниками iToMy

пiддаgгься валютному ризику, пов'язаному з рiзними валютами, в яких

здiйснюються операцi[ (головним чином, в доларах США та €вро). дналiз

чугливостi до ризику розгляда€ тiльки залишки по монетарних статтях, ви-

ражених в iноземнiй валютi, iкорекгу€ перерахунок цих залишкiв на звiтну

дату за умови 10-процентноТ змiни KypciB валют. Валютний ризик виника€ у

тому випадку, коли майбугнi комерцiйнi операчii або визнан! акгиви i зо-

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:

Валюта Разо1.1
вплив

1 (зз676) 16111



власного капiталу в результатi можrlивих змiн обмiнних kypciB, що встанов-

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

ся фiксованими :

вплив на влаG-
ний капiтал

внаслiдок вказаного вище ризику за станом на З1 грудня 2о2о року, якби

курс iноземних валют по вiдношенню до гривнi вирiс/знизився на 10Оlо при

незмiнносгi iнших чинникiв, чисrий 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 вiдсотковоТ ставки

Доходи i грошовi потоки Пiдприемсгва 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 З1 грудня 2О2О року банкiвськi

кредити вiдсугнi.

Ризик лiквiдностi
Управлiння поточною лiквiднiсгю Пiдпри€мсгва здiйснюсгься шляхом

контролю над дебiторською i кредиторською заборгованiсгю, кощтами, вит-

N9 Найменування cTaTTi

На 31.12.2О2О р. на з1.12.2019 р.
вплив на
прибу-

ток/(зби-
ток)

вплив на
власн ий
капiтал

вплив на
прибу-

ток/(зби-
ток)

1 2 з 4 5 6

1
Змiцнення долара США на
10 о/о (3збв) (зз68) (2718) (271в)

2
Послаблення долара США
но 10 о/о ззбв ззбв 27t8 27|в

з Змiцнення €вро на 10 Уо t448 1448 6642 6642

4 Послаблення €вро на 10
о/о (144в) ( 144в) (6642) (6642)

5
Змiцнення рос. руб на 10
о/о

6
Послаблення рос. руб на
10%



раченими на iнвестування, i використання короткострокового фiнансуван-
ня.

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань та забезпечень по

Tepмiнax погашення на З1 грудня 2020року :

На з1.12.2о2о

всього

960 281

2з1 991

а7 987

lLб а22

1 391 о81

Всього

722826

1зб 827

51 562

7

Аналiз фiнансових зобов'язань по Tepr.liHax поrашення

на 31.12.2о19

7

6

Ns показн и к до1
нiсяця

Вiд 1
r.riсяця до
6 иiсяцiв

Вiд 6
ir]сяцiв до

1 рокY

Вiд 1
року до 5

oKlB
1 2 з 4 5 6

Кредити банкiв

z

Кредиторська
заборгованiсгь за
товари, роботи,
послуги

9505зб 9745

з поточ н i

зобов'яза н ня
59566 106516 65909

4 баз2 з4161 40994

5
Iншi поточнi
зобовъза н н я

t1-6822

Всього 1 133 756 Lso 422 1об 9оз

tч9 показн и к до1
и]сяця

Вiд 1
иiсяця до
6 r.riсяцiв

Вiд 6
r,riсяцiв до

1 рокY

Вaд 1
року до 5

oKlB
1 2 з 4 5 6
1 Кредити банкiв

2

Кредиторська
заборгованiсгь за
товари, роботи,
послуги

7215 86 1240

з поточ н i

зобов'яза н ня
50801

поточ н i

забезпечен ня
бl11 36665

Iншi поточнi
зобо в'яза н ня

5l562

Всього 8з0060 78597 75888

Аналiз фiнансових зобов'язань по TepMiHax погащення

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань та забезпечень по

TepMiHax погашення на З1 грудня 2019 року :

73 330

1

поточнi
забезпечен ня

6

46803 з922з

4 30554

5

98,1 545



7. "Дослiдх<ення на iнновацii"

У 2О2О роцi витрати на HayKoBi дослiдження та розробки вiдсугнi.

8. Фiнансовi iнвестицii

Това рисгво з обмеженою вiдповiдал ьнiсгю <<Торгови й дiм < ПОКРОВСЬКИ Й

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

рiшення Наглядовоj ради акцiонерiв ВАт <<огЗК> N9 Нс-04.04.0з вiд

04.04.2003 року, заре€строване Орджонiкiдзевським мiськвиконкомом 14

квiтня 200З року, номер запису в €диному державному peecTpi юридичних

осiб N9 04052212Ю0010251. Свiдоцтво про державну реестрачiю ТоВ
<<Торговий дiм <Орджонiкiдзевський Г3К> видане 14 квiтня 200З року.

Загальними зборами учасникiв вiд 27.09,2019р. вiдбулася змiна

найменування с Товариство 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 iнвесгицii вiдображаються на дату балансу за вартiсгю, що

визначасться з урахуванням ycix змiн у власному капiталi за методом учасгi
в капiталi.

Довгосгроковi фiнансовi iH весгицii:

дт "поКРоВсЬКИЙ гзК" володi€ часткою у розмiрi 99о/о в статугному

капiталi Товарисгва з обмеженою вiдповiдальнiсгю Торговий Дiм

<покРоВсЬКИЙ гзК" (iдентифiкацiйний код 31ВВ1532).



2О21 р.

tзt2,7 4

Видобуток марганцевоi руди тис. тонн 2з5з

Розкривнi роботи тис. тонн эо967 ,4

9. Перспективи розвитку
OcHoBHi виробничi показники в наryральному виразi

на 2О21 р.

показники од,вим.

Марганцевий концентрат, тис. тоннтова нии

Орrани управлiння, склад та повноваження
Органами управлiння АТ "ПОКРОВСЬКИЙ Г3К" е 3агальнi збори

акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння. Контроль за фiнансово-
господа рською дiял ьнiсгю П равлiн ня здiйсн юсгься Ревiзiй ною комiсiею, яка

€ органом контролю Товарисгва у складi 4 чоловiк. Загальнi збори

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

представля€ iнтереси акцiонерiв у перiоа мiж проведенням Загальних

зборiв i в межах cBoei 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 здiйснюе 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".

тис. тоннМарганцевий концентрат,
валовий

LзL2,74

1О. Корпоративне управлiння



Скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв
Порядок складання та проведення Загальних зборiв регламентовано

положенням.

1В квiтня 201В року вiдбулись ocTaHHi Загальнi збори акцiонерiв

Товариства. Загальнi збори скликались Наглядовою радою Товарисгва.

Загальнi збори повиннi мати кворум за умови ре€сrрацiT для участi у них

акцiонерiв, якi сукупно € власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих

акцiй.

Право голосу на Загальних зборах Товарисгва мають акцiонери -

власники простих акцiй Товариства.

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

загально't'кiлькостi голосiв, що приходяться на акцiТ, якi eMiToBaHi

акцiонерним товариством :

вiд загальноi
Найменування юридичноiособи кiлькостi акцiй (у

вiдсотках)
ЕКСIД IHBECTMEHTC ЛIМIТЕД (EXSEED

24.з02з67
INVESTMENTS LIMITED)

ПРОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (РRОFЕПS
24,з02з67

ENTERPRISES LIMITED)

АrlЕКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЦ (ALEXTON
24.зо2з67

HOLDINGS LIMITED)

КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (CLEMENTE
24,з02з67

ENTERPRISES LIMПED)
Власники цiнних паперiв з особливиiiи праваlt{и контролю та опис

цих прав

Власники цiнних паперiв АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" особливих прав

контролю не мають. Bci акцiТ товариства просгi.

Р|iяльнiсть пiдприе1,1ства стосовно операцiй з власни}lи акцiями
Пiдпри€мсгво не проводило в 2020 роцi свою дiяльнiсть стосовно

опера цiй з власними акцiями.

OcHoBHi характеристики системи внутрiчrнього контролю



Внугрiшнi й контроль дiяльносri пiдприемсгва здiйснюсгься окремими

працiвниками та структурними пiдроздiлами Товариства. У сгрукгурi АТ

"ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" створено вiддiл економiчноТ безпеки та контрольно-

ревiзiйний вiддiл. В НаглядовiЙ радi не сгворенi комiтети з системи

внугрiшнього контролю.

Дивiдендна полiтика
Товарисгво не ма€ заборгованосгi по виплатi дивiдендiв. 3а 2018-

2020 не нараховувались i не виплачувались. Рiшення про розподiл

прибрку/покриття збиткiв за 2018 -2020рока буде прийнято на Загальних

зборах акцiонерного товариства,

Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного

управлiння
для пiдвищення рiвня Корпоративного управлiння Товарисгво плану€

розробити власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог

чинного законодавства Украiни, Товарисгво не зобов'язане мати власний

кодекс корпоративного управлiння. Статтею ЗЗ Закону Украiни <Про

акцiонернi товариства>> питання затвердження принципiв (кодексу)

корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключноТ компетенцii

загальних зборiв акцiонерного товариства. Пiсля розробки проекту кодексу

корпоративного управлiння плану€ться вийти до вищого органу Товарисгва

з пропозицi€ю щодо затвердження власного кодексу.

Пол iти ка пiдп риеr,rства стосовно адм iнiстративн их, уп ра влi нських та
наглядових органiв пiдприеrrства

Посадовими особами органiв Товарисгва не можrгь бри народнi

депугати Укра[ни, члени Кабiнеry 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 функцii з управлiння корпоративними правами

держави та представляють iнтереси держави або територiальноТ громади в

Наглядовiй радi або Ревiзiйнiй KoMicii Товарисгва.



Особи, якi мають непогашену судимiсгь за злочини проти власносгi,

службовi чи господарськi злочини, не можугь буги посадовими особами

органiв Товарисгва.

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

персоналу не встановлено.

Кер iBH и к Шуваев С.П.

Головний бухгалтер Бугайцова Н.В.
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