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1. ОрганiзацiЙна струкryра та опис дiяльностi пiдпри€irства,

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИИ

комБIнАт" розробля€ захiдну частину Нiкопольського марганцевого

родовища. Це одне з найбiльш великих у cвiтi пiдпри€мств по видобутку Й

переробцi марганцевоi руди. Комбiнаry належить прiоритетна роль в

умовах осво€ння технологii вiдкритих гiрничих робiт/ рекультивацii земель i

охорони п рироди.

Вiдкриття в 1886 р, промислового родовиU]а марганцевоi руди стало

початком icтopi'l розвитку Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального

комбiнаry.

великi прибrгки, що надходили вiд продажу нiкопольськоi руди, та

збiльшення попиту на руду сприяли iнтенсивному припливу в цей район

росiйського й iншого iноземного капiталу. 3начнi засоби, що витрачалися

на розвiдку, дали змоry вiдкрити HoBi поклади не тiльки в захiднiй, але й у

схiднiй частинi басейну, та у подальIJJому призвели до активного 'ix

використання.

на початку 19оо-х pokiв видобrгок марганцевоi руди в басейнi вели вже 9

акцiонерних товариств i приватних пiдпри€мцiв.

найбiльшого розвитку в дореволюцiйнi роки басейн досяг в 1913 р, У

перiод промислового буму видобуток саав 25?,7 тис. тонн руди,

В 1934 роцi був сгворениЙ рудник iM. С. Орджонiкiдзе, а через piK введенi в

дiю UJахти N9 1,2,3,4, збагачувальна фабрика й прокладена залiзниця до

станцii Чортомлик. До вiйни рудник добував 30 vо Руди всього басейну,

Вlдразу пiсля звiльнення краю вiд фач.lисгськоi окупацii - 04 лютого 1944 р.

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

й завершене будiвництво новоТ шахти, уведена в дiю збагачувальна

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

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

р. вперtле в Нiкопольському басейнi з введенням в дiю Богданiвського

кар'еру почали застосовувати видобугок руди вiдкритим способо}4,

з 1963 р. у кар'ерах комбiнаry почали застосовувати розкривнi комплекси



безперервнот дii у складi роторних eкcкaBaтopiB продуктивнiстю вiд 1 О00

до 5000 мЗ/год, вiдвалоrrворювачiв, транспортно-вiдвальних MocтiB,
забiйних передатних i вiдвальних конве€рiв продуктивнiстю вiд 1 50О до
7 500 м7год (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. пiдприемство було реорганiзовано у Вiдкрите акцiонерне
товариство "орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат''.
24 сiчня 1997 р. вiдбулися першi Загальнi збори акцiонерiв.
СтавцJи вiдкритим акцiонерним товариством, комбiнат набув бiльше
самостiйностi у виборi ринкiв збуry продукцii, у цiновiй полiтицi, а також
полiпшив свою технiчну базу за рахунок iнвестицiйних засобiв.
з 15 квiтня 2011 року Вiдкрите акцiонерне товариство ''Орджонiкiдзевський
гiрничо-збагачувальниЙ комбiнат'' перейменовано у пуБлIчнЕ АкцIонЕрнЕ
ТОВДРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГДЧУВДЛ ЬН И Й

комБIнАт".

Починаючи з З0 червня 2Оl7р. (п}'глIчнЕ АкцIонЕрнЕ (товАриство
(ОРДЖОНIКIДЗЕвськй прни!Iо-ЗБАгАч}ъыlьниЙ коМБIнАТ)) перейменовано
в пАт ( покровськиЙ прничо,зБмАчувАльний комБlнАт,).
27 квiтня 2018 року пАт <покровськиЙ гIрничо_зБАгАчувАльниЙ
комБIнАт перейменовано на АкцIонЕрнЕ товАриство,покровськиЙ
ГIРНИЧО_ЗБАГАЧУВАЛ ЬНИ Й КОМ БIНАТ".

Дiяльнiсть пiдприемства спрямована на :

виконання виробничот програми спрямованоi на повне виконання заявок
споживачiв продукцiI пiдпри€мства.

впровадження нових технологiчних процесiв виробництва.
полiпшення виробничих i фiнансових показникiв пiдпри€мсIва.
Пiдвищення професiоналiзму працiвникiв.

задоволення соцiально-економiчних потреб трудового колективу та
акцiонерiв пiдприемства.

У дiючу fiруктуру АКЦIОНЕРНОго товАриствд "покровськиЙ гIрничо-
зБАгАчувАльний комБIнАт. входять функцiональнi напрямки на чолi з



Технiчним Директором, Комерцiйним Дирекrором, Директором з

економiчноi безпеки i режиму, Дирекrором iз загальних питань,

Директором по управлiнню персоналом, Директором з охорони працi,

Директором з розвиткуl Головним бухгалтером, Начальником фiнансово-

економiчного управлiння i Начальником юридичного управлiння.

Напрямок, який очолю€ Технiчний Директор, здiйсню€ розкривнi роботи,

видобrгок сироi руди, виробництво основних видiв марганцевоi продукцii -

марганцевого концентрату.

Напрямок, який очолю€ Комерцiйний Дирекгор, здiйсню€

забезпечення виробництва товарно-матерiальними цiнностями, а також

займасгься збутом готовоi продукцii.

Iншi функцiональнi напрямки здiйснюють забезпечення виробничого

процесу фiнансовими, трудовими й матерiальними ресурсами. виконують

контрольнi й управлiнськi функцii.

Дiюча органiзацiйна сгруктура управлiння ма€ своi xapaкTepнi риси,

шо вiдповiдають великим виробничим пiдпри€мстваl,t. Перевагою Taкoi

органiзацiйноi структури € наявнiсть лiнiйноi залежностi й чiтка

вiдповiднiсть розподiлу вiдповiдальносгi,



йавЕ

sЁБJ
ц:

sеБ
lФ

хе

s
g

9оЕ
о,= !

sa:
iE !

ппс
ЕЕ
<Е

Е ]Е

l!
п

q

=о

):l

Ё

l]

9'дiiЕ r,]
:9 0

F
s

о
t_
о
о

оа

s
о

j,:

ёЕ

Y
L
)ssYл(J
Ф
о
Y

F
цIт
tr
a6

о.

с
FY
цF9
Е,s

о



Основним мiнеральним компонентом, який видобуваgrься на пiдпри€мствi €

марганцева руда. Марганець е другим за важливiстю серед чорних металiв

- незамiнниЙ в чорнiй металургii компонент при виплавцi чавуну iсталi.
Класифiкацiя марганцевих руд:
. оксиднi;

. ка рбонатнi;

. оксидно-карбонатнi.

Основними промисловиl,4и рудами € оксиднi руди.
За спрощеною класифiкацii головнi промисловi марганцевi родовища

сушi подiляються на:

1) пласговi родовища залiзо-марганцевих i марганцевих руд в

осадових, вулканогено-осадових i метаморфiчних породах;

z) родовища кори вивiтрювання метаморфiчних переважно

докембрiЙських порiд;

З) гiдротермальнi родовиша.
Саме з цих трьох типiв в даний час i видобуваgгься основна i1aca

марганцевот сировини. У пласrових родовищах, розташованих в двсгралii,
Болгарi'l, БолiвiТ, Габонi, Грузii, Казахсганi, Китаi, Мексицi, Росiйськоi

Федерацii, Украiни i ПАР, знаходиться до 90Оlо свiтових пiдтверджених

запасiв марганцю. Близько 8Оlо родовиш знаходиться в древнiх корах
вивiтрювання. TaKi родовища розвiданi в Бразилii, Буркiна-Фасо, ганi, IндiТ,

Кот-д'Iвуарi, Малi та iнUJих Kpaiнax. PeuJTa 2Уо представленi дрiбними
гiдротермальних родовищами на територii Алжиру. Аргентини, Болiвii,

египry i Марокко,

Значнi прогнознi ресурси марганцевих руд зосередженi в скупченнях

залiзо-марганцевих конкрецiй i кобальт-залiзо-марганцевих KipoK, на днi
Тихого, Iндiйського i Атлантичного oкeaHiB. ix ресурс оцiнюgгься в 1ОО

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

ресурси сущi майже в 5 разiв.

Для виробництва марганцевоi продукцii (феромарганцю, оксидiв, рiзних
солей i т.п.) використовуються марганцевi руди. Середнiй змiсr металу в

них скjlадае вiд 17 до 53О/о. Найбiльtч "шкiмивою" домitчкою марганцевоi

сировини е фосфор. Бажано, щоб Його змiст в рудi не перевищував 0,20lо



вiд кiлькосгi марганцю. Унiкальнi марганцевi родовиlла мiсrять 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 марга нцю-металу. головними свiтовими
виробниками сплавiв € краiни, якi ведуть основний видобrгок марганцевих

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

досить дешевою електроенергi€ю для iT переробки (Японiя, Францiя,
Норвегiя). Вони формують лiдируючу шестiрку cвiry з виробництва

марганцевих сплавiв.

З роками частка експорry руд по вiдношенню до експорту сплавiв
посryпово зменшуеться. основними споживачами iмпортноi марганцевоi
продукцii, багатоi руди i концентратiв. е Японiя, США, ФРН, Францiя, Китай,
Норвегiя, Пiвденна Корея та iншi кра[ни з розвиненою чорною металургi€ю,

u]o не володiють достатнiм ресурсом власноi сировини.
ykpaiнa з i'i розвиненою чорною металургi€ю i досить значимою

марган цеве-рудноi базою е провiдною краiною в cBiтi по виробництву i

споживанню марганцевоi продукцii (руда, феромарганець,
силiкомарганець, металевий марганець та iH.).

Видобrrок марганцевих руд нинi ведуть в схiднiй частинi

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

Опис технологiчного процесу

Bci гiрськi роботи на комбiнатi ведуться вiдкрити1,1 способом, тобто
кар'ерамиI що дозволя€ застосовувати високопродуктивнi комплекси

безперервноi дii (poTopHi комплекси). В узагальненому BapiaHTi

технологiчний ланцюжок можна представити таким чином: розкривна
гiрнича TexHiKa розкрива€ рудний пласт, потiм за допомогою видобувноi
гiрськоI технiки руда вантажиться в автотранспорт. який вивозить руду на

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



поставляqться на збагачувальнi фабрики. Там вiдбуваgгься повний

ланцюжок збагачення руди, в результатi чого виробляегься концентрат.

потiм готову продукцiю вантажать в залiзничнi вагони i вiдправляють

споживачам.

У комплекс збагачувальноi фабрики входять:

. корпус прийому iдроблення руди;

. корпус п ромивання;

. корпус збагачення;

. склади готовоi п родукцii;

. водошламове господарство.

пiдпри€1,1сгво також розробля€ проекти для збагачення tлламiв, якi

виникають при збагаченнi, виробля€ залiзорудний агломерат .

виробництво залiзорудного агломерату проводиться в три етапи:

перший етап - пiдготовка tлихти до спiкання включае в себе насryпнi

сrадii:
. змiшуван ня шихти,

. окомкован ня iзволоження шихти.

дрyгий етап - процес спiкання агломераry проводиться в три стадii:

. завантаження пiдготовленоi tllихти на агломерацiйну машину,

. запалювання агломерацiйноituихти,

. процес спiкання;

третiй етап - дроблення, просiвання i охолодження агломерату

проводиться в двi стадiI:

. дроблен няl просiвання агломерату;

. охолодження агломерату.

ocHoBHi види продукцii:
1. Окiсний марганцевий концентрат, крупнiсть 0-50 мм:

. 1 сорт - вмiсг Мп не менш нiж 43Оlо;

. 1 Б сорт - BMicT Мп не менш нiж 41vо;

. 2 сорт - вмiсг Мп не менш нiж 34Оlо,

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

. 2 сорт - вмiсг Мп не менш нiж З4Оlо.

3, Карбонатний марганцевий концентрат, крупнiсгь 0-50 мм i 0-200 Mia:



. 1 сорт - вмiсг Мп не менш нiж 260lо.

4. Залiзорудний агломерат

. Аж-2 - вмiсr залiза не менше 470lо

KpiM того, Ат "покровсЬкиЙ вк" нада€ послуги за видами
економiчноi дiяльностi: ремонт i технiчне обслуговування маtllин для
добувноj промисловостi та електродвиryнiв i т.д.

Опис r,riсця розтаlлування
Ат "покровсьКИй гЗк" розташоване в м. Покров (колиtчня назва м.

Орджонiкiдзе) Днiпропетровськоi обласгi.

Промисловiсгь мiсга в основному склада€ться з добувноi та
хiмiчноi галузей. Ix обсяги реалiзацii продукцii складають 96Уо

загальномiського обсяry.

АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - один iз найбiльших в cBlTt

пiдпри€мfiв з видобутку та переробки марганцевоi руди.
покров - iнвестицiйно привабливе мiсго, забезпечене енергетичними,
трудовими ресурсами/ розвиненою iнфраструктурою, вiльними вiд забудови
земельними дiлянками та вже збудованими об'ектами, придатними для
впровадження виробничоi дiяльностi.
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2. Результати дiяльностi
АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - це пiдпри€мсгво з величезниDt природно-

геологiчним iтехнiчним потенцiалом. У складi Комбiнаry працюють карl€ри,
якi забезпеченi високопродуктивним гiрничо-транспортним устаткуванням
вiтчизняного та iмпортного виробництва, що дозволя€ щорiчний видобуток

гiрськоi маси.

Займаючись видобrгком та переробкою марганцевих руд на yKpaiнi

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

пiдприемсгвом по виробництву марганцевого концентрату й агломераry

для феросплавних та металургiйних заводiв, якi забезпечують не тiльки
пiдприемсгва Украiни, але й експорryють свою продукцiю в краiни

далекого й близького зарубiжжя.

У наведених нижче дiаграмах показана динамiка виробництва

марганцевого концентрату/ залiзорудного агломераry й марганцевоТ руди
за перiод з 2019 року по 2021 piK включно.

АТ 'ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК'' па KapTi MicTa



OcHoBtli виробничi показники в
за 2019 - 2021

натуральному виразi
рр.

ад. ви г,t, 2019 р. 2020 р. 2021 р.
Марганцевий

концентрат, валовий тис, тонн l275.7 l]]]].6 l] l]

у т,ч. вищi сорти тис, тонн ]]7.1l 2ll2.6 ]07.1

Марганцевий
концентрат. товаоний тис. тонн 1166, з |зз7 ,6 l21,2

Г,lарганцевий агломерат тис, тонн 90,7

Залi3орудний агломерат тис, товн l ll7.1 258.8

Видобугок марганцевоi
руди

тис. точн 2,169.1 2.1.11.2 ]]90.1l

Розкривнi роботи тис. мз ]8947, t 40665,04 19151,4

fl инамiка виробництва марганцевого концентраry

1350

1300

1200

1150

1100



fl инамiка виробництва залiзорудноrо агломераry

зOо

250

20о

150

10о

50

0

fl инамiка виробництва марганцевого агломераry

1оо

80

40

20

0



flинамiка видобрку марганцевоi руди

2480

246о

244о
242о
2400

23а0

2з60

2з40

fl инамiка розкривних робiт

41000

,lo500

,lо(юо

з9500

з9000

за5оо

з8000

Реалiзацiя марганцевоrо концентраry та залiзорудного агломерату
за 2О19-2О21 рр.



Реалiзацiя марга нцевого концентраry та
залiзорудноrо агломераry за 2019-2021 рр.

1600
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1200

1000

а00

600

400

200

0

На пiдпри€мства Украiни в 2021 р. вiдвантажено 16ОО тис. тонн
марганцевоi продукцiТ, u.lo склада€ 100О/о вiд загального обсягу реалiзацii.

ocHoBHi споживачi продукцii на BHyTpiurHboMy ринку в 2О21 роцi:
найменчвання сложивdча

О/о вй загальног,l) обсяry
реалiзацii по y{paiЧi

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
, нlkопольський зАвод ФгDосплАвIв _ 1166 7з
АКЦlОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДПОРlЗЬКИЙЗАВОД ФЕРОСПЛДВIВ" 7/з 11

lншi споживачi 261 16

На пiдпри€мства

марганцево] продукцii,

ocHoBHi споживачi

Украiни в 2020 р. вiдвантажено 120З тис. тонн

що склада€ 100О/о вiд загального обсягу реалlзацii.
продукцii tla BHyTpilлHboмy ринку в 2О2О роцi;

Н а й мену ва ння спа х<и вача
О/о вiд загального обсяry

реалjзацii па y<DajHi

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ> 875 7з

АКЦlОНЕРНЕ ТОВДРИСТВО "ЗДПОРIЗЬКИЙ
ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" 171 10

lншiспоживачi 211 17

На пiдпри€мства Украiни в 2019 р.

марганцевоi продукцii, U.lo склада€ 1009о

вiдвантажено 1170 тис. тонн

вiд загального обсягу реалiзацii,



ocHoBHi споживачi продукцii на внутрilлньоirу ринку в 2О19

Роцi:

Наймевування сложивача
О/о вiд загальнага обсягу

реалjзацii по ykpaiчi
АкцlонЕрнЕ товАриство
<НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВ{В>

918 78

АКЦlОНЕРНЕ ТОВАРИСtВО (ЗАПОРIЗЬКИИ
эАвод ФЕросплАвlв>

200 18

52

Фiнансовi результати дiяльностi АТ *ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"

З метою забезпечення порiвнянносгi фiнансовоi iнформацil та

максимальноi iнформативносгi результатiв аналiз динамiки фiнансових

результатiв пiдпри€мсгва виконаний за 2019 - 2021 роки.

Динамiка чистого доходу вiд реалiзацii продукцii

flинамiка чистого доходу вiд реалiзацii

з 000 00о

2 500 00о

2 000 00о

1 5о0 00о

1 000 00о

50о 00о

0

тис. гр н.
з 164164

2 216 б08



Протягом 2019-2021 poKiB чистий дохiд зросгав , при цьому зростання
2021 роцi по вiдноtJJенню до попереднього року склало 4ЗОlо.

З. Лiквiднiсrь та зобов'язання

Пiдпри€мсгво протягом 2021 р. отримало прибуrок

,Щинамiка чистоrо прибрку

10о 000

50000

0

_50 00о

-100 00о

_15оO(ю

Динаtliка чистого прибуrку

Протягом 2021 р. у порiвняннi з 2020 р. сукупнi активи пiдприсмства

зменUJились за рахунок зменшення необоротних актиsiв, та росгу
бала HcoBoi Bapтocтi оборотних активiв.

тис. гр н.



fl инамiка активiв пiдпри€trства
тис. грн

CTaTTi з l - l2,20l9 з1,12,2020 з1.12.202|

Сусупнi акгrrви,
тис.грЕ

41з6916 50lбз74 486]547

IIеоборотнi
актllви

2,7 |2029 з l94629 29601з9

65.6 бз,7 60,9

Оборотнi
активи

1424887 1821745 l90]4]]

з4.4 з9.]

Протягом 2019-2021 р. сгруrгура пасивiв зазнала певних змiн-

довгостроковi зобов'язання зменщилися. Станом на З7,12.2027 р. поточнi

зобов'язання зменшилися.

Дина1.,liка струкryри пасивiв

Протягом 2019-2021 р. спiввiдношення оборотних активiв та поточних

зобов'язань змiнювалось, оборотнi активи перевищують поточнi

зобов'язан ня

flинамiка струкryри пасивiв

2020

- 
Дрвгосгроновi зобов'язання

тис.грн.

0
2019

- 
власний капiтал

- 
поточнi зобов'язання

2oz1



Спiввiдношення оборотних аlсивiв i поточних зобов'язань
тис.грн.

500 000 1000 000 1 500 000 2 000 000
a поточнi зобов'язання a оборотнiаfrиви

Коефiцiент поточноТ лiквiдностi

ПротягоN.| 2019-2021 р. коефiцi€нт поточноi лiкsiдносгi мав перемiнний

тренд. Станом на 31,12.2021 р. коефiцiент поточноi лiквiдностi складав
t,4.

,Щинамiка коеФiцi€нта поточ Hoi лiквiдностi

z,S

2

1,5

1

0,5

0



Екологiчнi асп€кти Рацiональне використання води.

Вiдповiдно до актуальних законодавчих вимог споживання водних pecypciB

Ат <покРоВсЬкиЙ гзк" здiйснюе вiдповiдно до отриманих дозволiв на

спецiальне водокористування :

для виробничоi сфери

Ns66з/Дп/49д-19 з TepмiHoM дii з 06.11,2019р. по 01.11.2024р.;

для ДОК <Чайка> iм.Tapaнa N90089З TepMiHoM дii з 0З,05.2017 р. по

0З.05.2032 р.

З метою рацiонального використання водних pecypciв розроблено та

затверджено <Iндивiдуальнi норми водоспоживання та водовiдведення на

одиницю виробленоi продукцij).

Процес видобугку марганцевоi руди ва кар'€рах не передбачае

викориfiання cвiжoi води мя технологiчних потре6. Для боротьби з пилом

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

кар'ерного водовiдливу.

Для ведення технологiчного процесу збагачення руди Олександрiвська i

Чкаловська збагачувальнi фабрики працюють на замкнrгому оборотному

циклi з викорисrанняl,,! освiтленоi води з tлламонакопичувачiв.

Скидання кар'€рних вод iвиробничих (технологiчний скид) в гiдрографiчну

мережУ (водоЙми) не злiйснюсrься, система виробничого обороr,Еого водопостачаIrня

перелбачае замкн}тий цикл,

Управлiння вiдхода].rи

Дiяльнifiь пiдпри€мсгва з поводження з вiдходами на етапах освiти, збору,

тимчасового зберiгання та утилiзацii спрямована на органiзацiю первинного

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

зберiгання i транспорryвання вiдходiв, що виключають негативний вплив

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

о6'екти),

На виконання за конода вчо-нормативних aKTiB у сферi поводження з

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

проведена iнвентаризацiя джерел утворення вiдходiв, ix видiв iобсягiв



накопичення. Згiдно Звiry iнвентаризацii на комбiнатi 48 видiв вiдходiв

рiзн их класiв токсичностi.

з метою здiйснення технологiчних заходiв для максимальноl утилiзацii,
деякi вiдходи використовуються в якостi вторинних матерiальних чи

енергетичних pecypciB.

одним з великотоннажних вiдходiв пiдприемства € шлами збагачення
l.,tарганцевоi руди, якi направляються в tjJламонакопичувачi ЧЗФ i <Кривi

луки> на зберiгання та подальшоi переробки. Для зменшення техногенного
навантаження на навколишне середовище i мiнiмiзацiю rгворення та

розмiщення великотоннажних вiдходiв, шлами збагачення марганцевоi

руди викориfiовуються на комбiнатi в якостi сировини мя отримання
концентрату :

Bci iHUJi вiдходи передаються спецiалiзованим пiдпри€l4сгвам, згiдно з

укладеними договорами, для подальtлих операцiЙ у сферi поводження з
вiдходами.

Охорона ат]rrосферного повiтря i викиди парtlикових rазiв,
3 метою систематизацii iнформацii про наявнiсrь i розNаiщеннi джерел
викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря на пiдприсмствi

проведена iнвентаризацiя викидiв забруднюючих речовив в атмосферу.

Згiдно звiry по iнвентаризацii на комбiнатi заре€стровано 265 джерел
викидiв забруднюючих речовин в атмоферу, якi розтаL!ованl на 12

перiод./показн

ик

залучено у

переробку

(завалка) шламiв

збагачен ня, тн

направлено в

tlJламонакопичувач

itUламiв

втори н н ого

збагачення UJла MiB

марганцевот руди,

екологiчний податок

за розмiщення

вiдходiв, грн.

Усього

за 2021 piK

220554в,06 1911з09,14 2809624,4з



пром ма Йданчиках/ з яких 21 обладнанi пилогаэоуловлюючих установкаl,,!и i

на якi отри мано дозволи.

Забруднення атмосферного повiтря вiдбуваегься в основному за рахунок

викидiв вiд органiзованих джерел Богданiвського проммаЙданчика/ РБЦl

ремонтно-механiчних майстерень, а також котельних теплосилового цеху.

Аналiз роботи очисних установок за результатами обсгеження ix технiчного

стану, iнструментальним вимiрам показав, що ефекIивнiсть уловлювання

забруднюючих речовин вiдповiда€ паспортним величинам.

Використання електроенергii та теплоенергii за 2О21 piK

пе рiод0/

показник

викиди в атмосферне повiтря

забруднюючих речовин, /
т.ч. дiоксид вуглецю (СО2),

тн.

екологiчн ий податок за викиди

/ у т.ч.за СО2, грн.

Усього

за 2021 piK

119265,502 109919,з9 277 t166,6t 1094 19 з,94

Види витрат 2021 р.

Обсяг викорисганоi електроенергii

yci види витрат: Тис.кВт/год 2з6972,9
У тому числi

витрати на виробництво продукцi'i

(виконання робiт)

Тис.кВт/год 22aa9 7 ,I

Витрати на власнi потреби

енергогенеруючих

пiдпDи€мсгв (чсгановок)
Тис.кВт/год l0] 2,4

Обсяг викорисганоi теплоенергii
yci види витрат: гкал 17216

У тому числi

витрати на виробництво лродукцii

(виконання робiт)

гкал 14060,8

Витрати на власнi потреби

енергогенеруючих

пiдпри€мсгв (усгановок)

гкал



пiдпри€мсгво посгiйно вжива€ заходи ч.lодо зменшення питомоi ваги

споживання енергетичних pecypciB.

5. Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика

Чисельнiсть працiвникiв

Показники Од. 2020 piк 2021 piк У т.ч 2021р, до 2020р,У т,ч

,(iнки

облiкова

штатних

працiвникiв на

кiнець перiоду

96,9

3менUJення середньооблiковоi чисельносгi обумовлено эменшенням обсягiв
виробництва по видобугку руди та розкривним роботам, випуску
?,,!арган цевого концентраry.

yciM надаються piBHi можливостi працевлашryвання.

Оплата працi

вим

п/н показники од,

вим,

2020 р. 2021 р, о/о

1 2 з 4 5 6

1 Фонд оплати працi

штатних працiвникiв,

тис,грн 559в05,6 696854,9 124

2 Фонд ocHoBHoi заробiтно'i

плати

тис.грн 2069з9,9 279249,4 1з5

з Фонд додатковоi заро6]тно

плати

тис.грн з 10 521 з6726а,6 11в

Заохочу8альнi та

компенсацiйнi виплати

тис.грн 42з44,7 5оз72,9 119

l

----] ]



Умовами колективного договору передбаqенi виплати: винагорода за

вислугу poкiB, керiвництво бригадою, класнiсть водiям, професiЙну

N4аЙстернiсть та iншi.

Охорона працi та безпека

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

охорони працi на АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" регламентуеться Положенням

про систеN4у управлiння охороною працi на АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" та

iнщими положеннями з питань охорони працi.

Комiсiею Комбiнату проведено 51 комплексне обсIеження та перевiрки

стану охорони лрацi на робочих мiсцях в пiдроздiлах, згiдно iз

затвердженим графiком. За результатами перевiрок видано акти-приписи.
Розроблено проект комплексних заходiв з охорони працi на 2О21 piК.

Органiзовано контроль виконання комплексних заходiв з охорони працi та

облiк витрат на iх виконання. У 2021 роцi виконано 11 заходiв на суму

З9,099 млн. грн.

Проведено б 685 медичних оглядiв (первинний та перiодичнi огляди,
наркоогляди),

Проведено технlчнi опосвiдчення 2З1 од. вантажопiдйомних механiзмiв,

згiдно iз затверджени м графiком.

отримано 9 дозволiв вiд органiв держпрацi на виконання 9 робiт
пiдвищеноj небезпеки.

3аре€стровано 7 декларацiй у органах Держпрацi на експлуатацiю 49З4
одиниць маLUин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки, якi
експлуатуються на пiдста Bi декларацij
Органiзовано проведення технiчноТ дiагностики та перезаря лки 2 74З
оди н ицям вогнегасн и KiB.

Проведено психо-фiзiологiчне обстеження 1 650 працiвникам.



Навчання та ocвiтa персоналу

Навчання та ocBiTa персоналу за 2О21 piK

З iст операцii пдв

Сертифiкацiя фахiвця
Практичний iспит

Сума без

(грн)

r
?

Стажування

Переатеста ц]я

Навчання

Участь в ceМ]Hapi

Пiдвищення квалiфiкацii

Перевiрка знань

всЬого:

з0 64,5

15 з бз4
9зlз,зз
9850

з]495

Навчання та ocвiтa персоналу за 2О20 piк

Змiст операцii Сума без ПДВ

(грн)

Практичний iспит 17789,58

Переатестацiя2

Атестацrя фах в ц]в

Навчання з0l225,8
Участь в ceмiнapi з6921,61

Пiдвищення квал фiкацii 57l) I5

Перевiрка знань 1250
ВсЬого: 4зз86а,71

Полiтика дiяльностi пiдприемства слря14ована на: поважання прав людини i

основних свобод, включаючи свободу думки, coBicтi, релiгiТ i лереконань,

для Bcix, незалежно вiд раси, cTaтi, мови i релiгii, заохочення
грол4адянських, полiтичних, еконол4iчних, соцiальних, культурних та iнших

прав i свобод, якi випливають iз гiдностi, властивоj людськiй особистосri i €

суттевим для 'l']' вiльного i повного розвитку.

Атестацiя фахiвцiв

25з 116,9з

1416 6,6 6

NS./"-_-l

1

2

4о7 5

N9 з/п

55 00

Е
7



3аходи з боротьби з корупцi€ю та хабарництвоrr

Вiддiл економiчноi безпеки € струкryрним пiдроздiлом АТ<ПОКРОВСЬКИЙ

ГЗК>. Метою дiяльностi вiддiлу економiчноi безпеки, е сво€часне виявлення

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

нанесеннЯ матерiальноi, моральноi UJкоди пiдпри€мсгву i його розвитку.

Створення необхiдних умов на Пiдприемствi з охорони власносгi

пiдпри€мсгва, забезпечення збереження i захист цiлiсностi майна,

Соцiальна сфера

Проведено 8 оздоровчих заiздiв в санаторii-профiлаlсгорiТ, оздоровлено 511

людей, з них - 42 пенсiонера, реалiзовано 2 курсовки.

Виконано заходи щодо пiдготовки ДОК <Чайка> до оздоровчого сезону

2О2lр. Проведено 2 заiзди, оздоровлено 450 дiтей (в т.ч.: 88 дiтей з ППО

Ат "днIпроАзот").

6. Ризики

Управлiння фiнансовими ризика]rtи

Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Пiдпри€м-

cTBi здiйснюsгься щодо фiнансових ризикiв, а також операцiйних i юридич-

них ризикiв. Фiнансовий ризик склада€ться 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 - виэначити лiмiти ризику i всrановити контроль над тим, щоб цi

лilчiти не перевиUlувалися. Управлiння операцiйними i юридичними ризика-

ми повинне забезпечити належне функцiонування BнyгpiluHix процедур i

полiтики, направленоi на зведення операцiйних i юридичних ризикiв до

MiH i}ay}ay.



Кредrтний ризик
КредитниЙ ризик - це ризик того, що Пiдпри€litсгво зазна€ фiнансовi збит-
ки, оскiльки деякi контрагенти не виконають своi зобов'язання по фiнансо-
вому iHcTpyMeHry або клi€нтському договору. Пiдпри€мсrво пiддаgгься кре-

дитному ризику, пов'язаному з li операцiйною дiяльнiсгю (перш за все, вiд-
носно непогашеноТ дебiторськоi заборгованосгi та виданих aвaHciB) i фiнан-
совою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях,
валютнi операцii i iнmi фiнансовi iнсгрументи.

Пiдпри€мсгво fiрукryру€ piBHi кредитного ризику, якому воно пiддасться,

tлляхом встановлення лiмiтiв суми ризику, що виника€ у зв'язку з одним
контрагентом або групою контрагентiв. Цi ризики реryлярно контролюють-

ся i переглядаються U.lорiчно або часгiше.

Керiвництво Пiдприемсгва аналiзуе термiни виникнення дебiторськоi забор-
гованостi по основнiЙ дiяльносгi i контролю€ простроченi суми. У зв'язку з

цим керiвництво вважае за необхiдне розкривати в цiй фiнансовiй iнфор-
мацiТ iнформацiю про термiни i iHUJy iнформацiю про кредитниЙ ризик.
Пiдприемсгво не залуча€не застав пiд дебiторську заборгованiсть. На дуl4-
ку керiвництва Пiдпри€мства, кредитний ризик належним чином врахова-
ниЙ в сгвореному резервi сумнiвних боргiв.

Концентрацiя кредитного ризику
у Пiдпри€мсгва iсну€ концентрацiя кредитного ризику. Далi представлена

iнформацiя про загальну сукупну суму заборгованосri найбiльших клiентiв
i lj часгцi в загальнiй cyмi фiнансовоi дебiторськоТ заборгованостi:

Загальна сукупна суна заборrованостi найбiльluих клi€нтiв
тис.грн.

показник 31.12.2о21 р. з1.12.2о2о р.
1 2 з 4

1

Сукупна сума дебiторськоТ забор-

гованостi 10 найбiльших контр-

аге HTiB

604з 81 57з898

2
Ix частка в загальнiй cyмi дебi-
торськоТ заборгованостi

94,7а/о 94,4а/о



Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, U.lo справедлива Bapтicтb },аайбугнiх грошо-

вих потокiв по фiнансовому iнсгруменry коливатиметься внаслiдок змiн

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

зик, ризик змiни вiдсотковоi сгавки, ризик змiни цiн на товари i iHtUi цiновi

ризики, наприклад, ризик змiни цiн на цiннi папери. Фiнансовi iнструменти

яким притаманний ринковий ризик включають дебiторську заборгованiсть,

кредити i позики, депозити, iнвестицii та iнtui фiнансовi iнсгрументи.

Валютний ризик
Пiдпри€мство працю€ з мiжнародними покупцями i посгачальниками iToMy

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

здiйснюються операцii (головним чином. в доларах США та €вро). Аналiз

чутливосгi до ризику розглядае тiльки залиtлки по монетарних статтях, ви-

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

даry за умови 10-процентноi змiни KypciB валют. Валютний ризик виника€ у
Tol,ly випадку, коли майбrгнi комерцiйнi операцii або визнанi активи i зо-

бов'язання деномiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд гривнi.

В предсIавленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни обмiн-

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

ду:

Концентрацiя ризику зr.li ни oбr,r iH н их KypciB

тис. грн.

Nе Валюта

На 31,12.2О21 р. на 31.12.2о2о
моне-
TapHi

а кти ви

Монетар-
Hi зо-

бов'язан-
ня

Разоl.t
вплив

моне-
TapHi

а кти ви

MoHeTapHi
зобов'я-
зання

Разоl,,t вплив

1 2 з 4 5 6 7 в

1
Дола р
сшА 29 4за (5554в) (26110) ( з з676) ( зз67 6)

2 €воо 194 890 (12059) 1828 з 1 2з1,57 ( в674) 744вз
всьоrо 224 з28 (67607) 1567 21 2зL57 (42з5о) 1919 з

В предсI-авленiй нижче таблицi показана змiна фiнансового результату та



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

ленi на звiтну дату, за умови, що Bci iнuJi змiннi характеристики залишають-

ся фiксован ими:

Внаслiдок вказаного виU.lе ризику за станом на З1 грудня 2021 року, якби

курс iноземниХ валют пО вiдношеннЮ до гривнi вирiс/знизивсЯ На 10О/о ПРИ

незмiнностi iнtuих чинникiв, чистий збуток до оподаткування за 2О22 piK

був би на t5 672 тис. грн. бiльше/менше, та вiдповiдно чистий прибуток до
оподаткування за 2021 piK на - був би бiльUJе/менше на 1 92О тис. грн.

ризик з1.1iни вiдсотковоi ставки

Доходи i гроLловi потоки Пiдпри€мства вiд операцiйно'l дiяльносгi, в основ-
ному, не залежать вiд змiн ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiд-
сотковоТ ставки, до якого схильне Пiдпри€мство. пов|язаний з позиковими

засобам и.

Станом на З1 грудня 2020 року та на З1 грудня 2О21 року банкiвськi
кредити вiдсrгнi.

Рrзик лiквiдностi
Управлiння поточною лiквiднiстю Пiдпри€мсгва здiйснюgгься шляхом

контролю над дебiторською i кредиторською заборгованiсгю, коштами, вит-

раченими на iнвесryвання/ i використання короткострокового фiнансуван-
ня.

нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань та забезпечень по

тис. гр tl.

N! Найiiенування qтаттi

на 31.12.2о21 р. на з 1.12.2о2о р.
вплив на
прибу-

ток/ (зби-
ток)

вплив на
власн и й
капiтал

впли в на
пр ибу-

ток/ (зби-
то к)

вплив на власний
капiтал

1 2 з 4 5 6

1
Змiцнення долара США на
10 о/о ( 2611) ( 261 1) (зз68) (ззбв)

2
Послаблен ня долара США
Hd 10 о/о 2611 2611 ззбв з з68

з Змiцнення €вро на 10 О/о 182вз 1828з 1448 144в

4
Гlослаблення свро на 10

( 1в2вз) (1в2вз) ( 144в ) (1448 )



TepMiHax погацення на З1 грудня 2021року :

Нижче предсгавлений аналiз фiнансових зобов'язань та забезпечень по

TepMiHaX погашення на 31 грудня 2020 року :

Аналiз фiнансових зобов'язань по Tepr.riHax погаrцення
ис.rрп.

N9 показник

на з1,12.2о2 р.

Ао1
мiсяця

Вiд 1
tiiсяця до
6 }iiсяцiв

Вiд 6
мiсяцiв до

1 DoKv

Вiд 1

року до 5
poKiB

Всьоrо

1 2 з 4 5 6 7
1 Кредити банкiв

2

Кредиторська
заборгова HicTb за
товари, роботи,
послуги

164 457 аа7 626 1052 08з

з поточнi
зобов'язання 69 097 71 2з1 40 067 1в0 з95

4
поточ Hi
забезпечення 6 в45 з4 226 41 071 а2 л2

5
IH шi поточнi
зобов'язан ня

зб 066 19 582 55 648

6 Всього 276 465 1 012 665 а1 13а 1з7о 26а

Аналiз фiнансових зобов'язань по TepMiHax погацlення

N9 показник
на з1.12.2о20 р.

до1
a,iiсяця

Вiд 1
мiсяця до
6 йiсяцiв

Вiд 6
l,iiсяцiв до

1року

Вiд 1

року до 5
poKiB

всього

1 2 з 5 б 7
1 Кредити ба HKiB

2

Кредиторська
заборгова HicTb за
товари, роботи,
послуги

950536 9745 960 2в1

з поточ Hi
зобов'язання 59569 106 516 65909 2зl 994

поточнi
забезпечення

бвз2 з4161 40994 81 987

5
Iншi поточн i

зобов'язання
116а22 116 822

6 всього 1 1зз 759 150 422 106 903 1 з91 оа4



7. "Дослiдження на iнновацii..

У 2021 роцi витрати на HayKoBi дослiдження та розробки вiдсутнi.

8. Фiнансовi iнвестицii

Довгостроковi фiнансовi iнвесгицii:

Ат "покровсьКИЙ гЗк" володi€ часткою у розмiрi 99Оlо в статrгному
капiталi Товарисrва з обмеженою вiдповiдальнiФю Торговий Дiм
<ПОКРОвсЬкИЙ гЗк> (iдентифiкацiйний код З18815з2).
Товарисгво з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Торговий дiм <ПОКРОВСЬКИЙ

Г3К> (скорочено тов <тД <покровськиЙ ВК>) засноване вiдповiдно до
рiшення НаглядовоТ ради акцiонерiв ВАТ <ОГЗК> N9 Нс-О4.04.0з вiд
04,04.2003 року, зареестроване Орджонiкiдзевським мiськвиконкомом 14
квiтня 200З року, номер запису в €диному державному peecтpi юридичних
осiб Ns 04052212Ю0010251. Свiдоцтво про державну ре€страцiю ТОВ
<Торговий дiм <Орджонiкiдзевський Г3К> видане 14 квiтня 20О3 року,
Загальними зборами учасникjв вiд 27.09.2019р. вiдбулася змiна
наЙменування с Товарисгво з обмеженою вiдповiдальнiстю <Торговий дiм
<ОрФконiкiдзевський ГЗк> на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<<Торговий дiм <ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК> .Розмiр статугного капiталу ТОВ ТД
<<ПОКРОВСЬКИЙ ВК> > склада€ 2О,О тис.грн.

Фiнансовi iнвесгицii вiдображаються на дату балансу за вартiсгю, що
визначаеться з урахуванням ycix змiн у власному капiталi за методом участi
в капiталi.

9. ПерGпективи розвитку
ocHoBHi виробничi показники В НаryРаЛЬНО].tу виразi

на 2О22 р.

од.вим, 2022 р.
Марганцевий концентрат,

валовий тис, тонн 1242,2]

Марганцевий концентрат,
товаDний тис, тонн 1242,27

Видоб}ток марrанцевоl'
руди

тис. тонн 2 ]5l

Розкривнi роботи тис, мз 45216



1О. Корпоративне управлiння

Кодекс корпоративного управлiння
Товарисrво в сво]й дiяльностi керуегься власним кодексом корпоративного

управлiння, який затверджено Загальними зборами АКЦIОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА <ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ>

Протоколом N9 1/2021 вiд 21 травня 2021 року,

Принципи (кодекс) корпоративного управлiння АКЦIОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ПРН ИЧО-ЗБАГАЧУВАЛ ЬН ИЙ КОМБIНАТ"

(надалi - Товариство) мiсгить важливi принципи та рекомендацii щодо

якiсного та прозорого управлiння Товарисгвом, дотримання яких мае

допомогти Товариству у пiдвищеннi його iнвесгицiйноТ привабливосгi та

конкурентоспроможностi.

Метою Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння € формування

та впровадження у повсякденну практику Товарисгва належних норм та

найкращоi практики корпоративного управлiння якi базуються на

беззаперечному дотриманнi Товарисгвом, встановлених загальноприйнятих,

прозорих та зрозумiлих правил ведення бiзнесу, пiдвищення

конкурентоздатностi та iнвестицiйноi привабливосгi Товариства, пiдвиU.lення

довiри до Товариства з боку iнвесrорiв, споживачiв та iнчJих осiб.

Кодекс не суперечить вимогам законодавства Украiни та €

обов'язковим мя Bcix акцiонерiв, посадових осiб та працiвникiв Товарисгва.

Пракrика коропоративного управлiння. lцо застовову€ться понад

визначенi законодавствоrtl ви1.1оги

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного

управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи

корпоративного управлiння, що застосовуються Товарисгвом в своiй

дiяльносгi, визначенi чинним законодавством Украiни, Статром та

Принципами(кодексом) корпоративного управлiння, якi розмiщенi за

посиланням htto://pokrovozk.com.ua. Будь-яка

корпоративного управлiння не застосовуеться.

iHLUa п рактика



вiд яких частин власного кодексу коропоративного управлiння або
iнrцогО кодексУ коропоративногО управлiння, якцЙ су6'€кr
господарювання, ч{о звiry€ добровiльно вирilllrв застосовувати
вiдхиляеться i причини такrх вiдхилень

Товарисrво у 2021 роцi у своiй дiяльносгi не вiдхилялось вiд дiючих
Приципiв корпоративного управлiння.

ocHoBHi системи внутрilлнього контролю, аудиry та управлiння
ризикаlilи

внугрitлнiй контроль дiяльносгi пiдприемсгsа здiйснюсгься окремими
працiвникал4и та струкryрними пiдроздiлами Товарисгва. У сгрукryрi АТ
"ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" створено вiддiл економiчноТ безпеки та контрольно-

ревiзiйний вiддiл. В Наглядовiй радi не сгворенi комiтети з системи

внrIрiш н ього контролю.

Права акционерiв/учасникiв та способiв i,x реалiзацii

Товариство забезпечу€ захист прав, законних iнTepeciв акцiонерiв та piвHe

ставлення до Bcix акцiонерiв неэалежно вiд того, чи € акцiонер резидентом
УкраТни, вiд кiлькостi акцiй, якими BiH володiе, та iнUJих факторiв.

товарисгво сприя€ реалiзацii та забезпечу€ захист прав та законних
iHTepeciB акцiонерiв, зокрема :

а) брати участь у вирiшеннi найважливi[Uих питань дiяльносгi Товарисгва, у
тому числi прийняття рiшення про внесення змiн до Статуrу, обрання членiв
Наглядовоi ради та Ревiзiйноi Koмicii (Ревiзора), додатковий випуск акцiй,

викуп Товарисгвом розмiщених ним акцiЙ, укладення значних правочинiв,

правочинiв iз заiнтересованiсгю, реорганiзацiю Товарисгва та iHmi дiТ, якi
призводять до сrгт€вих корпоративних змiн;

6) вчасно отримувати повiдомлення про скликання Загальних зборiв, що
мiсгить iнформацiю про даry, час та мiсце проведення зборiв, а також
повний перелiк питань проекry порядку денного з обов'язковим
зазначенням способу, за допомогою якого акцiонери можrгь ознайомитися з



документами щодо проекry порядку денного (порядку денного). Час, мiсце

проведення та процедура ре€страцii акцiонерiв для участi у Загальних
зборах Товариства створю€ сприятливi умови мя учасгi акцiонера у зборах.

Процедури пiд час проведення Загальних зборiв не мають робити участь у
голосуваннi надмiрно складною та витратною;

в) сво€часно та у зручний мя акцiонера спосiб энайомитися з матерiалами,

пов'язаними з проектом порядку денного (порядком денним) Загальних
зборiв/ та отримувати додаткову iнформацiю стосовно питань проекry
порядку денного (порядку денного) вiд посадових осiб та iнtuих

уповноважених осiб Товарисгва;

г) вносити пропозицi] та вимагати -lx включення до проекту порядку денного
Загальних зборiв.

r) брати участь у Загальних зборах особисто або через вiльно обраного

представника/ причому голоси, поданi на загальних зборах акцiонерами та

представниками акцiонерiв, мають однакову силу;

д) брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного, або

tлляхом заочного голосування (опиryвання), причому процедура

голосування на Загальних зборах забезпечу€ прозорiсть та надiйнiсть

пiдрахунку голосiв.

Право на отримання частини прибутку Товариства у розмiрi, пропорцiйному

належнiЙ акцiонеровi кiлькосгi акцiЙ, в разi приЙняття вiдповiдного рi|.Uення

Загальними збораt4и.

Право на сво€часне отримання повноi та достовiрноi iнформацii про

фiна нсово-господарський сган Товарисrва та результати його дiяльносгi,
сугт€вi факrи/ що впливають або можуть впливати на вартiсrь цiнних
паперiв та (або) розмiр доходу за ними, про випуск Товариством цiнних
паперiв тощо.

Право на вiльне розпорядження акцiями.

Право на надiйну та ефективну ре€страцiю та пiдтвердження права

власносгi на а кцii:

а) процедура ре€сграцii права власностi забезпечу€ Lлвидкий? надiйний та



досryпний спосiб ре€страцii права власностi та отримання належного

пiдтвердження права власностi ;

б) Товарисгво вживае Bcix заходiв мя того, щоб запобiгти неправомiрному

втручанню у процедуру ре€страцii прав власностi з боку посадових осiб
органiв Товариства та iнUJих акцiонерiв;

в) при виборi депозитарноi установи Товариство керуеться виключно
критерiями незалежностi, професi Йносгi та i'i' надiЙ носгi.

Право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцiй за справедливою

цiною в акцiонерiв, якi голосували "проти'' певних прийнятих 3агальни1,4и

зборами piцJeHb, якi обмежують ix права.

Товарисrво забезпечу€ piBHe сгавлення до Bcix акцiонерiв - власникiв одного
типу/класу акцiй:

а) кожна випущена Товарисrвоlr просга акцiя надае l] власнику однаковий

обсяг прав;

б) на кожну випущену Товариством акцiю одного типу/класу виплачуgться

однаковий розI,4iр дивiдендiв. Не допускасгься в рамках одного типу/класу
акцiй всгановлення переваг для отримання дивiдендiв рiзними групами

акцiонерiв;

в) yciМ акцiонерам надаються piвHi права та можливосгi щодо досryпу до
iнформацiI.

Товарисгsо може залучати iнсгиryцiйних iHBecropiB до управлiння
Товарисrвом та сприя€ ефекrивнiй реалiзацii ними корпоративних прав.

сисrема корпоративного управлiння забезпечу€ однаково справедливе

ставлення до Bcix акцiонерiв, включаючи дрiбних та iноземних акцiонерiв.
yci акцiонери мають можливiсrь вдаватися до ефекrивних засобiв захисту у

разi порушення ixнix прав.

У разi здiйснення додаткового випуску акцiй Товарисгвоlч, у випадках

передбачених законодавством Украiни та Статrгом, забезпечуgгься piBнe

переважне право Bcix акцiонерiв придбати додатково випущенi акцiТ у
кiлькосгi, пропорцiйнiй iхнiй iснуючiй часrцi у стаryтному капiталi (Kpila



випадку прийняття вiдповiдного рiчJення Загальними зборами про

невикористання переважного права акцiонерiв ва придбання акцiй

додатковоi eмicii у процесi ix розмiU.lення).

Акцiонери можугь мати iнuJi права, передбаченi законодавством Украiни та

Статугом Товариства. Bci вiдносини акцiонерiв мiж собою та Товарисгвом

щодо справ i дiяльносгi Товариства регулюються законода вством Украiни.

Назва та склад виlцого органу управлiння

Вищим органом акцiонерного товариства € Загальнi збори Товарисгва. У

Загальних зборах мають право брати участь yci акцiонери, незалежно вiд

кiлькосгi та виду акцiй, власниками яких вони €.

Повноваження вицого органу управлiння

Загальнi збори можуть вирiцJувати будь-якi питання, у тому числi Ti, що
належать до виключноi компетенцii Наглядовоi ради.

До виключноi компетенцii 3агальних зборiв належить:

1) визначення основних напрямiв дiяльносri Товариства;

2) внесення змiн до Статугу Товариства;

З) прийняття рiuJення про анулювання викуплених акцiй;

4) прийняття рiluення про змiну типу Товарисrва;

5) прийняггя рiшення про розмiU]ення акцiй;

6) прийняття рiшення про збiльшення Статутного капiталу Товариства;

7) прийняття рiшення про зменшення Стаryтного капiталу Товарисгва;

8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;

9) затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий

орган та Ревiзiйну KoMiciю (Ревiзора) Товарисгва, а також внесення змiн до
них;

10) затвердження рiчного звiту Товариства;

11) розподiл прибутку i збиткiв Товарисгва, з урахуванням вимогI

передбачених законом;



12) прийнятгя рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, KpiM

випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законодавством;

13) прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами
на придбання акцiй додатковоi eмicii у процесi ix розмiщення;

14) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог,

передбачених законом;

15) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв;

16) обрання членiв Наглядовоi ради, затвердження умов цивiл ьно-правових

договорiв/ трудових договорiв (контракriв), що укладатимуться з ними,

встановлення розмiру ix винагороди, обрання особи, яка уповноважуеться
на пiдписання договорiв (контраlсгiв) з членами Наглядовоi ради;

77) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв НаглядовоТ

ради, за винятком випадкiв, встановлених 3аконом УкраТни <Про акцiонернi

товариства >;

18) обрання членiв Ревiзiйноi KoMicii (Ревiзора), прийняття рiшення про

дострокове припинення ix (його) повноважень;

19) затвердження звiту та висновкiв РевiзiйноТ KoMicii (Ревiзора);

20) прийняття рiшення про видiл та припинення Товарисгва, KpiM випадкiв,

передбачениХ законодавством, про лiквiдацiю Товариства, обрання
лiквiдацiйноТ KoМicii, затвердження порядку та cTpoKiB лiквiдацii, порядку

розподiлу мjж акцiонерами майна, що залишасться пiсля задоволення вимог

кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;

21) прийнятгя рiшення за наслiдками розгляду звiry НаглядовоТ ради, звiту
виконавчого органу, звiry РевiзiЙноТ KoMicii (Ревiзора);

22) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння
Това рисгва;

2З) обрання KoMiciT з припинення Товарисгва;

24) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину

або про попередн€ надання згоди на вчинення такого правочину у
випадках/ передбачених сгаттею 70 Закону Украiни ''Про акцiонернi



товариства", та про вчинення правочинiв iз заiнтересованiсгю у випадках,

передбачених статтею 71 3акону Украiни "Про акцiонернi товарисгва";

25) прийняття рiUJення про розмiч.lення iнших цiнних паперiв/ KpiM акцiй та

iнших цiнних папёрiв, якi можуть буги KoHBepToBaHi в акцii, на суму, шо
перевищуе 25 вiдсоткiв Bapтocтi акrивiв Товариства;

26) обрання членiв Лiчильноi KoМicii, прийняття рiшення про припинення iX

повноважень;

27) прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi можуть буrи
KoHBepToBaHi в акцii;

28) затвердження положення про винагороду членiв Наглядовоi ради
Товарисгва, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комjсiею з

цiнних паперiв та фондового ринку;

29) затвердження звiry про винагороду членiв НаглядовоI ради Товарисгва,

вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсi€ю з цiнних паперiв та

фондового ринку;

з0) розгляд звiry Наглядовоi ради та затвердження заходiв за результатами
його розгляду;

З1) розгляд висновкiв зовнi[Uнього аудиту та затвердження заходiв за

результатами його роэгляду;

32) вирiшення iнUJих питань, U.lo належать до виключноi компетенцiТ

Загальних зборiв.

Повноваження з вирiUJення питань, lло належать до виключноi компетенцii

3агальних зборiв. не можуть буги переданi iнUJим органам Товарисrва.

Статугом товариства до компетенцii загальних зборiв можрь бrги вiднесенi

й iнtui питання.

Функцiонування вицого органу управлiння

Товарисгво зобов'язане щороку скликати 3агальнi збори (рiчнi Загальнi

збори). yci iHtui Загальнi збори, KpiM рiчних, вважаються позачерговими.

До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться насгупнi

питання:



- затвердження рiчного звiry Товариства;

- розподiл прибутку i збиткiв Товарисгва з урахуванням вимог,
передбачених законом;

приЙняття рiUJення за наслiдками роэгляду звiry Наглядовоj ради, звiry
Правлiння, звiту Ревiзiйноi KoMicii.

Не рiдцJе нiж раз на три роки до порядку денного рiчних 3агальних
зборiв також обов'язково вносяться питання:

- обрання членiв Наглядовоi ради, затвердження умов цивiльно-правових

договорiв/ трудових договорiв (контракгiв), що укладатимуться з ними,

встановлення розмiру ix винагороди, обрання особи, яка уповноважуgться
на пiдписання договорiв (контракгiв) з членами Наглядовоi ради;

- прийняття рiшення про припинення повноважень членiв НаглядовоТ ради,
за винятком випадкiв, встановлених 3аконом Украiни <Про акцiонернi
товариства>.

3агальнi збори визнаються правомочними, якщо в них берrгь учасrь
акцiонери,що мають вiдповiдно до стаryry товариства бiльш як бО вiдсоткiв
голосiв.

протокол загальних зборiв акцiонерiв пiдписуеrься головою i секретарем

зборiв iHe пiзнiUJ, як через три робочих днi пiсля закiнчення зборiв
передаеться виконавчоNlу органу акцiонерного Товарисгва.

21 травня 2021 року були проведенi рiчнi Загальнi збори акцiонерiв.

Кворум Загальних зборiв склав 97,4676О/о,

Особи, якi пряl{о або опосередковано € власника]rtи icтoтHoi учаGтi

Згiдно iз пунrгом 23 сгатri 1 Закону, iсrотна участь - пряме або

опосередковане володiння часткою у розмiрi 10 i бiльще вiдсоткiв стаryтного

капiталу (фонду), 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй або прав голосу в юридичнiй

особi, прямий або опосередкований вплив на Hei.

3MiHa складу в 2021 роцi не вiдбувалася.



АЛЕКСТОН ХОЛДIНВ ЛIlЧIТЕД

(ALEXTON HoLDINGS LIP]ITED)

КЛЕГ4ЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД 1]796з

(CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)

Найменування власника

ЕСКIД IHBECTMEHTC ЛIМIТЕД

(EXSEED INVESTMENTS LIMITED)

ПРОФЕПС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМПЕД

(РRОFЕПS ENTERPRISES LIMITED)

Код €ДРПУ/

iдентифiкацiйний

номер

177977

717965

L7794B

часгка

статrгн ому

капiталi, O/о

24,з

24,з

24,з

Назва та склад наглядового органу

Наглядова рада е Наглядовим органом, що здiйсню€ нагляд за дiяльнiсгю
виконавчого органу та представляе iнтереси вич.lого органу управлiння

Наглядова рада склада€ться з Голови Наглядовоi ради та Членiв.

Члени Наглядовоi ради обранi 3агальними зборами акцiонерiв (Протокол N9

1/2021 3агальних зборiв акцiонерiв вiд 21.05.2021р.) TepMiHoM на З роки.
склад НаглядовоТ ради:

Посголовський Володимир Володимирович - Голова Наглядовоi ради;

Чеберда Дмитро Анатолiйович - член Наглядовоi ради, Секретар Наглядовоi

рали,,

Руденко Дмитро Вадимович - член Наглядовоi ради;

AKiMoBa Тетяна Сергiiвна - член Наглядовоi ради;

Трипольський Георгiй Олегович - член Наглядовоi ради;

Юрченко Iгор Петрович - член Наглядовоi ради;

Сарафанов Миколай Петрович - член НаглядовоТ ради;

АрUJинов Дмитро Iгоревич - член НаглядовоТ ради.



Повноважёння наглядового органу

Наглядова рада Товариства € органом. що здiйсню€ захист прав акцiонерiв
товарисгва, i в межах компетенцii, визначеноI Статrгом та чинним
законодавством Украiни, контролю€ та реryлю€ дiяльнiсrь виконавчого
органу.

Роботою Наглядовоi ради керуе Голова Наглядовоi ради | якиЙ обира€-гься

Наглядовою радою Товарисгва з числа iT членiв простою бiльчJiстю голосiв
членiв НаглядовоТ ради, присутнiх на засiданнi або тих, якi приЙмають

участь у заочному голосуваннi (опитуваннi). Голова Наглядовот ради
викону€ функцii, якi визначенi у законодавствi Украiни, cTaryTi Товарисгва,
положеннi ,,про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах
Товарисгва якi необхiднi для органiзацii дiяльносгi Наглядовоi ради.

Функцiонування наглядового орrану

Наглядова рада обираегься загальними зборами у кiлькосгi 8 членiв сгроком
на З роки. До складу Наглядовоi ради входять Голова Наглядовоi ради та
члени наглядовоi ради. Рiшення щодо обрання членiв Наглядовоi ради
приймаеться 3агальними зборами просгою бiльшiсгю голосiв акцiонерiв, якi
заре€струвалися для учасri у загальних зборах та € власниками голосуючих

з цього питання акцiй. Голова наглядовоI ради Товарисtва обираегься
членами наглядово'l ради з ix числа простою бiльшiсгю голосiв вiд

кiлькiсного складу Наглядовоi ради. Наглядова рада ма€ право в будь-який
час переобрати голову Наглядовоi ради.

Розr,riр винагороди за piK членiв наглядового органу

у 2021 роцi винагорода членам та Головi Наглядовоi ради не виплачувалась,

Знiни у складi наглядового органу за piк

У складi Наглядового органу за 2021 piк вiдбулись насryпнi змiни.

З метою обрання нового складу Наглядовоi ради Протоколом N9 1/2021

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.05.2021р. припинено повноваження
наступного складу Наглядовоi ради Товарисгва :

посголовський Володимир Володимирович - голова Наглядовоi ради;



Дикун Iгор Олександрович - член Наглядово'i ради, Секретар Наглядовоi

ради)

Хапатько Сергiй Георгiйович - член Наглядовоi ради;

AKiMoBa Тетяна Сергiiвна - член НаглядовоТ ради;

Трипольський Георгiй Олегович - член НаглядовоI ради;

Юрченко Iгор Петрович - член Наглядовоi ради;

Сарафанов Миколай Петрович - член НаглядовоТ ради;

Дршинов Дмитро Iгоревич - член Наглядовоi ради

та обрано насгупний склад НаглядовоТ ради:

Посголовський Володимир Володимирович - голова Наглядовоi ради;

Чеберда Дмитро Анатолiйович - член Наглядовоi ради, Секретар Наглядовоi

ралл)

Руденко Дмитро Вадимович - член Наглядовоj ради;

AKiMoBa Тетяна Сергiiвна - член Наглядовоi ради;

Трипольський Георгiй Олегович - член Наглядовоi ради;

Юрченко Iгор Петрович - член Наглядовоi ради;

Сарафанов Миколай Петрович - член Наглядовоi ради;

Аршинов Дмитро Iгоревич - член НаглядовоТ ради.

Назви та склади KoMiTeTiB, цо пiдзвiтнi наглядово].iу органу

KoMiTeTiB Наглядовоi ради не створено.

повноваженнЯ Kor.riTeTiB, tцо пiдзвiтнi НаrЛЯДОВО1.{У ОРГаНУ

KoMiTeTiB Наглядовоi ради не створено.

Функцiонування KoMiTeTiB, цо пiдзвiтнi наглядовойу органу

KoMiTeTiB Наглядовоi ради не створено.

Назва та склад виконавчого орrану

Правлiння € колегiальним виконавчим органом Товарисгва.

Рiшенням Наглядовоi ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ Г3К'' (Протокол заочного



голосування (опиryвання) Наглядовоi ради вiд 26 квiтня 2О21 року)
TepMiHoM на З роки обрано насIупниЙ склад Правлiння:

Шува€в Сергiй Павлович - Голова Правлiння

Бондарець Вifiор Iванович - член Правлiння; Перший 3асryпник Голови
Правлiння;

Бочаров Вiталiй Олександрович - член Правлiння;

Котiй Сергiй Григорович - член Правлiння;

Коркодола Юрiй Илiч - член Правлiння;

мiщенко Дмитро Володимирович - член правлiння;

Бугайцова Наталя Валерiiвна - член Правлiння;

copoKiHa Людмила Миколаiвна - член Правлiння;

Черьомушкiн Олег Вiкгорович - член Правлiння.

Повноваження виконавчого органу

Правлiння е колегiальвим виконавчим органом Товаристваl якиЙ здiЙсню€
керiвництво його поточною дiяльнiсгю. До компетенцii правлiння належить
вирiшення Bcix питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю
товарисгва, kpiM питань, u.lo належать до виключнот компетенцii Загальних
зборiв акцiонерiв та Наглядовоi ради,

Правлiння дi€ вiд iMeHi Товарисгва у межах, встановлених Статrгом
Товарисгва, положенням "Про Правлiння" та законодавством Украiни.

Функцiонування виконавчого органу

Голова Правлiння викону€ функцii, покладенi на нього як на керiвника

пiдприемсгsа, згiдно до законодавства УкраIни та укладеного з ним

контракц/, викону€ iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника
пiдприемсrва чинним законодавством, 3агальними зборами, Наглядовою

радою чи Правлiнням Товарисгва.

голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою TepMiHoM на З

роки.



Розмiр винагороди за piк членiв виконавчого органу

у 2021 роцi винагорода Членам та Головi Правлiння не виплачувалась

3мiни у складi виконавчого органу за PiK

Рiшенням Наглядовоi ради АТ 'ПОКРОВСЬКИЙ Г3К'' (Протокол заочного
голосування (опиryвання) Наглядовоl ради вiд 26 квiтня 2021 року)
TepMiHoM на З роки обрано дiючий склад Праsлiння Товарисгва. Змiн у
складi виконавчого органу не вiдбулось.

Назви та склади Ko].liTeTiB, lцо пiдзвiтнi виконавчого органу
KoMiTeTiB Правлiнням створено не було,

повноваження kor,riTeTiB, lцо пiдзвiтнi виконавчого органу
KoMiTeTiB Правлiнням створено не було.

Функцiонування KoMiTeTiB, цо пiдзвiтнi виконавчоrо органу

KoMiTeTiB Правлiнням сгворено не було.

Перспекrиви розвитку та Yдосконалення корпоративного управлiння
Товариство вважа€, що наявнiсrь якiсноi, прозороi та дiевоТ системи
корпоративного управлiння, яка базусгься на зазначених принципах та

регламенry€ться кодексом корпоративного управлiння i BHyTpiUJHiMи

документами Товарисгва, ма€ великий вплив на пiдвищення ефеюгивностi
його роботи, сприяе прибутковосгi та фiнансовiй сгабiльностi, збiльшенню

довiри з боку акцiонерiв та побудовi довготривалоТ спiвпрацi з клi€нтами,

споживачами та партнерами Товарисгва, органами влади i суспiльсгвом.

товариство може вдосконалювати корпоративне управлiння, вносячи в

нього змiни та доповнення, пов'язанi з мiжнародною та нацiональною
корпоративною практикою сгандартiв корпоративнот поведiнки, з

урахуванням галузевоi специфiки Товарисгва, керуючись iнтересами

акцiонерiв, працiвникiв, споживачiв та iнших осiб зацiкавлених у дiяльносгi
Товариства.



3л4iни та доповнення до Кодексу корпоративного управлiння затверджуються
Загальними зборами Товариства.

KepiBH и к Шуваев С. П.

Головн и й бухгалтер Бугайцова Н.В.


