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1. Органiзацiйна струкryра та опис дiяльностi пiдпри€мства.

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-3БАГАЧУВАЛЬНИЙ

КОМБIНАТ" розробляе захiдну частину Нiкопольського марганцевого

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

переробцi марганцевоI рyди, Комбiнаry належить прiоритетна роль в

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

охорони природи.

Вiдкриття в 1886 р, промислового родовища марганцевоТ рyди стало

початком icTopiT розвитку Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального

комбiнату.

Великi прибугки, tцо надходили вjд продажу нiкопольськоТ рyди, та

збiльшення попиry на руду сприяли iнтенсивному припливу в цей район

росiЙського й iншого iноземного капiталу. Значнi засоби, 1цо витрачалися

на розвiдку, дали змоry вiдкрити HoBi поклади не тiльки в захiднiй, але й у
схiднiй частинi басейну, та у подальшому призвели до активного Тх

використання.

На початку 1900-х poKiB видобуток марганцевоi 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 видобуток скпав 252,7 тис. тонн руди.
В 19З4 роцi був створений рудник iM. С. Орджонiкiдзе, а через piK введенi в

дiю шахги N9 L,2,З,4, збагачувальна фабрика й прокладена залiзниця до
станцiТ Чортомлик. flo вiйни рудник доб)/вав 30 О/о руди всього басейну.

Вiдразу пiсля звiльнення краю вiд фащистськоi окупацiТ - 04 лютого L944 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 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'еру почали застосовувати видобугок руди вiдкритим способом.

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



безперервноТ дiТ у складi роторних eKcKaBaTopiB продуктивнiстю вiд 1 000

до 5 000 м3/год, вiдвалорворювачiв, транспортно-вiдвальних MocTiB,

забiйних передатних i вiдвальних KoHBeepiB продуктивнiстю вiд 1 500 до
7 500 мЗlгод (у розпушенiй Maci).

В 1964 р. на ocHoBi рудника був створений трест "Орджонiкiдемарганець',

який в 1970 р. був перейменований в Орджонiкiдзевський гiрничо-

зба гачув альний комбi нат.

В 1995 р. пiдприемство було реорганiзовано у Вiдкрите акцiонерне

това риство " О рджо н j кiдзевсь ки й гi рн и ч о-зба га чува льний ко м бi нат".

24 сiчня L997 р. вiдбулися перцi 3агальнi збори акцiонерiв.

Ставши 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.

3 15 квiтня 2011 року Вiдкрите акцiонерне товариство "Орджонiкiдзевський

гi рничо-збагачува льний комбiнат" перейменовано у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОН ЕРНЕ

ТОВАРИСТВО

комБIнАт".

ООРДЖОНIКЦЗЕВСЬКИЙ ГI Р НИЧ О-З БАГАЧУВАЛ Ь Н ИЙ

Починаючи з 30 червня 20L7p. (ПУБЛFIНЕ AKIIIOHEPHE (ТОВАРИСТВО

(ордконIкIдзЕвськLЙ прншIо_зБАгдIувАJьнkt4комБIнАг> пе рей мен ова н о

В ПАТ К ПОКРОВСЬКИЙ ПРНIДIО_ЗБАГАЧУВАJЪIШЙКОМБIНАТ >.

27 квiтня 2о18 року пАт <покровськиЙ гIрничо-3БАгАчувмlьниЙ
КОМБIНАТ перейменовано на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ

гIрничо_3БАгАчувмl ьни Й ком ынАт".

,Щiялънiстъ пiдприемства спрямована на :

Виконання виробничоТ програми спрямованоi на повне виконання заявок

споживачiв п родукцiТ пiдприемства.

Впровадження нових технологiчних процесiв виробництва.

Полiпшення виробничих i фiнансових показникiв пiдприемства.

Пiдвищення професiоналiзму працiвникiв.

Задоволення соцjально-економiчних потреб трудового колективу та

акцiонерiв пiдприсмства.

У дiючу структуру АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-

ЗБдГдЧУВдлЬНИЙ коМБIНдт" входять функцiональнi напрямки на чолi з



технiчним flиректором, Комерцiйним flиректором, flиректором з

еКОНОМiЧНОТ беЗпеки i режиму, ,Щиректором iз загальних питань,

,щиректором по управлiнню персоналом, flиректором з охорони працi,

flИРеКТОРОм з розвитку, Головним бухгалтером, Начальником фiнансово_
економiчного управлiння i Начальником юридичного управлiння.

Напрямок, якиЙ очолю€ Технiчний ,Щиректор, здiйсню€ розкривнi роботи,
ВИДОбУГОК СироТ Рyди, виробництво основних видiв марганцевоТ продукцiт _

марган цевого концентрату.

Напрямок, який очолю€ Комерцiйний flиректор, здiйснюе
забезпечення виробництва товарно-матерiальними цiнностями, а також
займаеться збутом готовоi продукцiТ.

Iншi функцiональнi напрямки здiйснюють забезпечення виробничого
процесУ фiнансоВими| трудовими й матерiальними ресурсами, виконують
контрольнi й управлjнськi функцii.

.Qiюча органiзацiйна струкryра управлiння мае своI xapakTepHi рисиr
що вiдповiдають великим виробничим пiдприемствам. Перевагою такот
органiзацiйнот структури € наявнiсть лiнiйноi залежностi й чiтка
вiдповiднiсть розподiлу вiдповiдальностi.
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основним мiнеральним компонентом, який видобува€ться на пiдприемствi е

марганцева руда. Марганець е другим за важливiстю серед чорних металiв
- незамiнний в чорнiй металургiт компонент при виплавцi чавуну i сталi.

Класифiкацiя марганцевих руд:
о оксиднi;
о карбонатнi;

о оксидно-карбонатнi.

Основними промисловими рудами е оксиднi руди.
За спрощеною класифiкацiТ головнi промисловi марганцевi родовища

сушi подiляються на:

1) пластовi родовища залiзо-марганцевих 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 видобуваеться основна маса

марганцевоТ сировини. У пластових родовиlлах, розташованих в Двстралii,
БолгарiТ, БолiвiТ, Габонi, ГрузiТ, Казахстанi, КитаТ, Мексицi, Росiйськоi
ФедерацiТ, УкраТни i пАр, знаходиться до 90оlо свiтових пiдтверджених
запасiв марганцю. Близько Воlо родовищ знаходиться в древнiх корах
вивiтрюВання. TaKi родовища розвiданi в Бразилii, Буркiна-Фасо, Ганi, IндiТ,
Кот-д'Iвуарi, Малi та iнших краiнах. Решта 2о/о представленi дрiбними
гiдротермальних родовищами на територiТ Алlжиру, Аргентини, БолiвiТ,
€гипry i Марокко.

значнi прогнознi ресурси марганцевих руд зосередженi в скупченнях
залiзо-марганцевих конкрецiй i кобальт-залiзо-марганцевих KipoK, на днi
ТИХОГО, IНДiЙСькогО i Атлантичного oKeaHiB. ix ресурс оцiнюсгься в 10о
млрд. т (при BMicTi марганцю близько 25О/о), Що перевищу€ прогнознi
ресурси сушi майже в 5 разiв.

для виробництва марганцевот продукцiт (феромарганцю, оксидiв, рiзних
солей i т.п.) використовуються марганцевi руди. Середнiй змiст металу в
них складас вiд L7 до 5Зо/о. Найбiльш "шкiдливою" домilлкою марганцевоТ
сировини е фосфор. Бажано, щоб йогО змiст в рудa не переВищуваВ О,2О/о



вiд кiлькостi марганцю. Унiкальнi марганцевi родовища мiстять запаси РУдИ,

що перевиц4ують один мiльярд т, великi - coTHi мiльйонiв, а середнi i дрiбнi

- 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 е кратни, якi ведуть основний видобуток марганцевих

руд (пдр, Укратна, Китай), а також володiють технологiчним потенцiалом i

доситЬ дешевоЮ електроенергiсЮ NlЯ iT переробки (Японiя, Францiя,

Норвегiя). Вони формують лiдируючу шестiрку cBiry з виробництва

марганцевих сплавiв.

з роками частка експорry Руд по вiдношенню до експорту сплавiв

посryпово зменшу€ться. основними споживачами iмпортноI марганцевоi

продукцiТ, багатоТ руди i концентратiв, е Японiя, сшА, Фрн, Францiя, Китай,

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

що не володiють достатнiм ресурсом власноI сировини.

УкраТна з iT розвиненою чорною металургiею i досить значимою

марганцеве-руднОТ базоЮ е провiдноЮ краiноЮ в cBiTi по виробництву i

споживанню марганцевот продукцiт (руда, феромарганець,

силiкомарганець, металевий марганець та iH.).

видобугок марганцевих руд нинi ведуть в схlднiй частинi

НiкополЬськогО басейнУ (Марганецький) i в захiднiй частинi басейну

(покровськиЙ) гзк.

Опис технологiчного процесу

Bci гiрськi роботи на комбiнатi ведуться вiдкритим способом, тобто

кар'ерами, що дозволяе застосовувати високопродуктивнi комплекси

безперервноТ дiТ (poTopHi комплекси). В у3агальненому BapiaHTi

технологiчний ланцюжок можна представити таким чином: розкривна

гiрнича TexHiKa розкривае рудний пласт, потiм за допомогою видобувноТ

гiрськот технiки руда вантажиться в автотранспорт, який вивозить руду на

прикар'ернi руднi склади. Пот]м руда вантажиться в думпкари i



поставля€ться на збагачувальнi фабрики. Там вiдбуваеться повний

ЛаНЦЮЖОК Збагачення рyди, в результатi чого виробляеться концентрат.

ПОТiм гОтову продукцiю вантажать в залiзничнi вагони i вiдправляють

споживачам.

У комплекс збагачувальноТ фабрики входять:
о корпус прийому i дроблення руди;
. корпус промивання;

. корпус збагачення;

. склади готовоТ продукцiI;

. водошламове господарство.

ПiДПРиемство також розробляе проекти для збагачення шламiв, якi
виникають при збагаченнi, виробляе залiзорудний агломерат .

виробництво залiзорудного агломераry проводиться в три етапи:
ПеРШИЙ етап - пiдготовка шихти до спiкання включа€ в себе насryпнi

стадiТ:

r змiшування шиктиI
r окомковання i зволоження шихти.

ДРYГИЙ еТаП - пРоцес спiкання агломерату проводиться в три стадiТ:
r 3авантаження пiдготовленот шихти на агломерацiйну машину,
r запалювання агломерацiйноI шихти,
r процес спiкання;

третiй етап - дроблення, просiвання i охолодження агломерату
проводиться в двi стадiТ:

. дроблення, просiвання агломерату;
r охолодження агломерату.

OcHoBHi види продукцiТ:
1. Окiсний марганцевий концентрат, крупнiсть 0-50 мм:

о 1 сорт - BMicT Mn не менш нiж 4Зоlо;

. 1 Б сорт - BMicT Мп не менш нiж 4Lo/o;

о 2 сорт - BMicT Mn не менш нiж 34о/о.

2. марганцевий концентрат зернистий, крупнiсть 1-10 мм:
о 2 сорт - BMicT Мп не менш нiж З4о/о.

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



о 1 сорт - BMicT Мп не менш нiж 26а/о.

4 . Залiзоруд ний агломерат

KpiM того, АТ *ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК' надае послуги за видами

економiчноТ дiяльностi: ремонт j технiчне обслуговування машин для

добувноТ промисловостi та електродвигунiв i т.д.

Опис мiсця розташування

дт *покровський вк' розташоване в м. Покров (колишня назва м.

Орджон i кiдзе) fl н i п ропетровськоТ обласгi .

Промисловiсть MicTa в основному склада€ться з добувноТ та

хiмiчноТ галузей. ix обсяги реалiзацiТ продукцii складають 96О/о

загальномiського обсяry.

Ат "покровськиЙ гЗк' один iз найбiльших в cBiTi

пiдприсмств з видобрку та переробки марганцевоТ руди.

Покров iнвестицiйно привабливе MicTo, забезпечене енергетичними,

трудовими ресурсами, розвиненою iнфраструкryрою, вiльними вiд забудови

земельними дiлянками та вже збудованими обЪктами, придатними мя
впровадження виробничоТ дiяльностi.
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2. Результати дiяльностi
АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК' - це пiдприемство з величезним природно-

геологiчним i технjчним потенцiалом. У складi Комбiнаry працюють кар'€ри,

якi забезпеченi високопродуктивним гiрничо-транспортним устаткуванням
вiтчизняного та iмпортного виробництва, що дозволяе щорiчний видобугок

гiрськоТ маси.

Займаючись видобугком та переробкою марганцевих руд на YKpaTHi

(Нiкопольський басейн) АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК' став найбiльшим у cBiTi

пiдприемством по виробництву марганцевого концентрату й агломерату

для феросплавних та металургjйних заводiв, якi забезпечують не тiльки

пiдприемства УкраТни, але й експортують свою продукцiю в краТни

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.

ti;,:пл;*,з t f'охt,аоl 9
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OcHoBHi виробничi показники в
за 2а19 ] 2a2L

наryральному виразi
рр,

показники од.вим. 2а19 р. 2020 р. 2021 р,
Ма рган цеви й

концентрэт, валовий тис. тонн |2,7 5.7 |з37,6 L2]z

у т.ч. вищi сорти тис. тонн 227.8 282,6 307, l

Марганцевий
концентрэт, товарний тис. тонн 1166,3 L337,6 L2L2

марганцевий агломерат тис. тонн 90.7

Зал iзорудни й агломерат тис. тонн l 87,1 25 8,8

Видобуток марганцевоТ
руди

тис. тонн 2469.| 244].,2 2390,8

Розкривнi роботи тис. мЗ з8947.3 40665,04 397 57 ,4

flинамiка виробництва марганцевого концентраry

1з50

1з00

тис. тонн 1250

1200

1 150

1 100
2019 2а2о 2a2L



300

250

200
тис' тонн 

150

100

50

0

100

80

тис. тонн 60

40

2а

0

flинамiка виробництва залiзорудного агломераry

2019 202о 2a2L

flинамiка виробництва марrанцевоrо агломераry

2а19 zo2a 2o2L



flинамiка видобугку марганцевоТ руди

248о

246а

244о
тис. тонн 242а

2400

2з80

2збо

234а
20 19 2о2а 202t

,Щинамiка розкривних робiт

41000

40500

40000
тис. м3

39500

39000

з8500

38000
2019 2а2а

Реалiзацiя марганцевого концентраry
за 2O19-2O2L

2a2t

та залiзорудного агломераry
рр.



Реалiзацiя марганцевого концентраry та

залiзорудного агломераry за 2OL9-2O2L рр.

].600

1-400

1200

1000

800

600

400

200

0

На пiдпри€мства

ма рга н цевоТ продукцiТ,

OcHoBtli спо}кивачi

J.tо
l-
q;
SF

20 19 2а20 2azL

на пiдприемства УкраТни в 2O2L р. вiдвантажено 1600 тис. тонн

марганцевоТ продукцiТ, що складае 100О/о вiд загального обсяry реалiзацiТ,

OcHoBHi споживачi продукцii на внутрiшньому ринку в 2О21 роцi:

Най менува ння споживача Тис. тонн
О/о вiд загалъного обсяry

реалiзацii по Украiнi
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
<.нIкопольськиЙ зАвод ФЕросплАвIв,> 1 166 73

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <<ЗАПОРIЗЬКИ И

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ,>
L7з 11

Iншi споживачi 26L 16

УкраТни в 2020 р. вiдвантажено 1203 тис. тонн

що складае 10ОО/о вiд загального обсяry реалiзацiТ.

продукцГj на внутрiчlньо]ulу ринку в 2О2О роцi:

На й менува н ня спожи вача Тис. тонн
О/о вiд загалъного обсяry

реалiзацii по YKpaiHi

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
<. нIкопол ьськи Й зАвод ФЕросплАвIв>>

в75 7з

АКЦIОН ЕРН Е ТОВАРИСТВО <<ЗАПОРIЗЬКИ И
зАвод ФЕросплАвIв>>

LL7 10

Iншi споживачi 21l L7

На пiдприемства УкраТни в 2а19 р.

марганцевоТ продукцiТ, що склада€ 100Yо

вiдвантажено 117О тис. тонн

вiд загального обсягу реалiзацiТ,



OcHoBHi споживачi продукцit

роцi:

на внутрilцньому ринку в 2О19

Н ай менува нн я спожи вача Тис. тонн
О/о вiд загалъного обсяry

реалiзацii по ykpaiHi
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

<< нIкопол ьськиЙ зАвод ФЕросплАвIв>> 91в 7в

АКЦIОН ЕРН Е ТОВАРИСТВО <<ЗАП ОРIЗЬ КИИ
зАвод ФЕросплАвIв>> 200 1в

Iншi споживачi 52 4

Фiнансовi результати дiяльностi АТ *ПОКРОВСЬКИЙ Г3К-

З метою забезпечення порiвнянностi фiнансовоi iнформацiТ та

максимальноТ iнформативностi результатiв аналiз динамiки фiнансових

результатiв пiдпри€мства виконаний за 2019 - 202L роки.

flинамiка чистого доходу вiд реалiзацii
тис.грн

3 164 L64
3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

2 2Iб 608
2 055 446

2019 z020 202I



Протягом 2019-2021 poKiB чистий дохaд зростав , при цьому зростання

2021 роцi по вiдношенню до попереднього року склало 43О/о,

З. Лiквiднiсть та зобов'язання

Пiдприемство протягом 2O2L р. отримало прибуток

flинамiка ч исто го п рибугку
тис.грн

100 000

50 000

0

_50 000

-100 000

-150 000

Динам iKa чистого прибутку

Протягом 2O2L р. у порiвняннi з 2020 р. сукупнi активи пiдприемства

зменшились за рахунок зменшення необоротних активiв, та росry
балансовоТ BapTocTi оборотних активiв.

Дпнамiка активiв пiдпр иемства

_110 202

тис.грн

Стаrтi 31.12.2a1-9 31. |2.2020 31.12.202|

Cyrý.пHi акгиви,
тис.грн

4|з69Lб 501 бз-lI 486 1547

Необоротнi
активи

2712029 3 194б30 29601-4I

65,6 63,,| 60,9



Оборотнi
активи

|424887 l82l7 4I 190иаб

з4,4 36,3 39,1

Протягом 2OL9-ZO21 р. структура пасивiв зазнала певних змlн-

довгоfiроковi зобов'язання зменшилися. Станом на З1.12.2027 р. поточнi

зобов'язання зменшилися.

Р|инамiка струкryри пасивiв

Протягом 2OL9,2O21 р. спiввiдношення оборотних активiв та поточних

зобов'язань змiнювалось, оборотнi активи перевищують поточнi

зобов'язання

!инамiка струкryри па сивiв
тис.грн

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
20 19 202I

п Власний капiтал

- 
Поточнi зобов'язання

2020

- 
flовгостроковi зобов'язання



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

202L

2020

2019

500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000

I Поточнi зобов'язання f Оборотнi аtпиви

Коефi цi€нт поточ Ho'i лi квiдностi

Протягом 2O19-202L р. коефjцiент поточноТ

тренд. Станом на З1 .L2.202L р. коефiцiент

L,4.

2,5

2

1,5

1

0,5

о
2о19 2о2о

лiквiдностi мав перемiнний

поточнот лiквiдносгi складав

flинамiка коефiцiента поточноТ лiквiдностi

2o2I

1 901 406
1 370 265

I

1 391 081

1 424 88
984 545



Екологiчнi аспекти Рацiональне використання води.

ВiДПОВiДНО ДО актуальних закоl-|одавчих вимог споживання водних pecypciB

Ат <поКРоВсЬКИЙ гЗкu здiйснюе вiдповiдно до отриманих дозволiв на

спецiал ьне водокористува ння :

для виробничоТ сфери

N966З/ДП/а9д-L9 з TepMiHoM дii з 06.11.2019р. по 01 .LL.2o24p.;

для ДоК <Чайка>> iM.TapaHa N90089З TepMiHoM дiТ з 03.05.2017 р. по

0З.05.2032 р.

З метою рацiонального використання водних pecypciB розроблено та

ЗаТВеРДЖенО <Iндивiдуальнi норми водоспоживання та водовiдведення на

одиницю виробленоТ продукцiI>.

Процес видобугку марганцевоi руди на кар'ерах не передбачае

використання свiжоI води для технологiчних потре6. Для боротьби з пилом

КаР'еРних автодорiг використову€ться технiчна (кар'ерна) вода з систем
ка р'ерного водовiдtlиву,

flля ведення технологiчного процесу збагачення рYди олександрiвська i

чкаловська збагачувальнi фабрики працюють на замкнугому оборотному

циклi з використанням освiтленот води з шламонакопичувачiв.
СкиданНя кар'ерНих воД i виробНичиХ (технолОгiчниЙ скид) в гiдрографiчну
МеРеЖУ (вОдойми) не здiйсню€ться, система виробничого оборотного
водопостачання передбача€ замкнyтий цикл.

Управлiння вiдхода]ulи

.Щiяльнiсть пiдприемства 3 поводження з вiдходами на етапах освiти, збору,
тимчасового зберiгання та утилiзацil спрямована на органiзацiю первинного
облiку вiдходiв в процесi Тх освiти, дотримання умов збору, безпечне
зберiгання i транспортування вiдходiв, lцо виключають негативний вплив
на навколишне природне середовище (атмосферне повiтря, грунт i воднi
об'екти).

На виконання законодавчо-нормативних aKTiB у сферi поводження з
вiдходами та пов'я3аних з цим вимог екологiчноi безпеки, на пiдприемствi
проведена iнвентаризацiя джерел угворення вiдходiв, ix видiв i обсягiв



накопичення. Згiдно 3Biry iнвентаризацiТ на комбiнатi 48 видiв вiдходiв

рiзн их класiв токсичностi.

3 метою здiйснення технологiчних заходiв для максимальноi утилiзацiТ,

деякi вiдходи використовуються в якостi вторинних матерiальних чи

енергетичн их pecypciB.

Одним з великотоннажних вiдходiв пiдпри€мства € шлами збагачення

марганцевоТ руди, якi направляються в шламонакопичувачi Ч3Ф i <<Кривi

Луки>> на зберiгання та подальшоi переробки. flля зменшення техногенного

навантаження на навколишн€ середовище i мiнiмiзацiю угворення та

розмiщен ня вел икотон нажних вiдходiв, шлами збагачення марган цевоi

руди використовуються на комбiнатi в якостi сировини мя отримання

концентраry :

Bci iншi вiдходи передаються спецiалiзованим пiдприемствам, згiдно з

укладеними договорами, для подальших операцiй у сферi поводження з

вiдходами.

Охорона ат]iосферного повiтря i викиди парникових газiв.

З метою систематизацiТ iнформачii про наявнiсть i розмilценнi джерел

викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря на пiдприемствi

проведена iнвентаризацiя викидiв забруднюючих речовин в атмосферу.

3гiдно звiry по iнвентаризацii на комбiнатi заре€стровано 265 джерел

викидiв забруднюючих речовин в атмосферу, якi розташованi на 12

перiод/ показн

ик

залучено у

переробку

(завалка) шламiв

збагачен ня, тн

направлено в

шла мона копичувач

i шламiв

вторинного

збагачення шламiв

марганцевоТ рyди,
тн

екологiчн ий податок

за розмiщення
вiдходiв, грн.

Усього

за 2O2L piK

220554в,06 191 1з09 ,L4 2в09624,43



проммайданчиках, з яких 21 обладнанi пилогазоуловлюючих установками i

на якi отримано дозволи.

Забруднення атмосферного повiтря вiдбуваеться в основному за рахунок
викидi в вiд органiзованих джерел Богданi вського проммайданчика, РБЦ,

ремонтно-механiчних майстерень, а також котельних теплосилового цеху.

Аналiз роботи очисних установок за результатами обстеження iх технiчного

ста ну, iнструментальн и м вимi рам показав, що ефекти внiсгь уловлювання
забруднюючих речовин вiдповiда€ паспортним величинам.

Використання електроенергiТ та теплоенергiI за 2О21 piK

перiод/

показн ик

викиди в атмосферне повiтря

забруднююч их речовин | /
т.ч. дiоксид вуглецю (СО2),

тн.

екологi чн ий податок за викиди

/ у т.ч.за СО2, грн.

Усього

за 2O2L pi к

119265,502 t099 t9,з9 277Lt66,61 1094193,94

Види витрат од.вим 2021 р.

Обся г використа ноi електроенергiI

Yci види витрат: Тис. кВт/год 236972,9
У тому числi

витрати на виробництво продукцii

(виконання робiт)

Тис. кВт/год 228897,L

Витрати на власнi потреби

енергогенеруюч их

п iдп рием ств (установок)
Тис. кВт/год L072,4

Обся г ви користаноi теплоенергiТ

Yci види витрат: Гкал L72Lб

У тому числi

витрати на виробництво продукцiI

(ви конання робiт)

Гкал 14060,в

Витрати на власнi потреби

енергогенеруючих

п iдп риемств (установок)

Гкал 977,7



Пiдприемство постiйно вживас заходи щодо зменшення питомоi ваги

споживання енергетичних pecypciB.

5. Gоцiальнi аGпекти та кадрова полiтика

Чисел bHicTb працiвн икiв

3 мен шен ня се редн ьооблi ковоТ ч исел bHocTi обумовлено змен шен ня м обся гi в

виробництва по видобутку рули та розкривним роботам, випуску

марган цевого концентраry.

YciM надаються piBHi можливостi працевлаштування.

Оплата працi

п оказн и ки Од,

вим

2а20 piK У т.ч

жiнки

202L piK У т.ч

жiнки

2О2lр. до 2020р.
о/а +/-

облiкова

чисельнiсть

штатн их

п рацiвни KiB на

кiнець перiоду

чол 4L54 L372 4025 1з 55 96,9 -L29

п/н показн и ки Од.

ви м.

202О р. 202L р. о/о

1 2 з 4 5 6

1 Фонд оплати працi

штатн их працiвн икiв,

усього, у т.ч

тис.грн 559779,6 696в54,9 Lz4

2 Фонд основноi заробiтноi

плати

тис. грн 206913,9 2792Lз,4 1з5

з Фонд додатковоТ заробiтноТ

плати

тис.грн з1052L 36726в,6 11в

4 Заохочувальнi та

компенсацiйнi виплати

тис.грн 42344,7 50372,9 119



Умовами колективного договору передбаченi виплати: винагорода за

вислугу pOKiB, керiвництво бригадою, класнiсть водiям, професiЙну

майстернiсть 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 систему управлiння охороною працi на АТ "поКРовсЬКИЙ гзК" та
jншими положеннями з питань охорони прачi.

КОмiсiею Комбiнату проведено 51 комплексне обстеження та перевiрки
стану охорони працi на робочих мiсцях в пiдроздiлах, згiдно iз

ЗаТВеРДЖеН ИМ графiком. За результатами перевiрок видано акти-при писи.
розроблено проект комплексних заходiв з охорони працi на 2021 pik.

ОРГаНiЗОВаНО контроль виконання комплексних заходiв з охорони працi та
Облiк витрат на Тх виконання,У 202L роцi виконано 11 заходiв на суму
39,099 млн.грн.

ПРОВедено б бВ5 медичних оглядiв (первинн ий та перiодичнi нагляди,
наркоогляди).

Проведено технiчнi опосвiдчення 2З1 од. вантажопiдйомних механiзмiв,
згjдно iз затвердженим графiком.

отримано 9 дозволiв вiд органiв,щержпрацi на виконання 9 робiт
пiдвищеноТ небезпеки.

зареестровано 7 декларацiй у органах flержпрацi на експлуатацiю 4gз4
одиниць машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки, якi
експлуатуються на пiдставi декларацiI
Органiзовано проведення технiчноТ дiагностики та перезаря дки 2 74З
оди ницям вогнегасникiв.

Проведено hсихо-фiзiологiчне обстеження 1 650 працiвникам.



Навчання та ocBiTa персоналу

Навчання та ocBiTa персоналу за 2O2L piK

Навчання та ocBiTa персоналу за 2О2О piK

Полiтика дiяльностi пiдпри€мства спрямована на: поважання прав людини i

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

для Bcix, незалежно вiд раси, cTaTi, мови i релiгiТ, заохочення

громадянських, полiтичних, економiчних, соцiальних, культурних та iнших



прав i свобод, якi випливають iз гiдностi, властивоТ людськiй особистостi i е

сутт€вим для iT вiльного i повного розвитку.

3аходи з боротьби з корупцiею та хабарництво}l

Вiддiл економiчноТ безпеки е струкryрним пiдроздiлом АТ<<ПОКРОВСЬКИЙ

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

i нейтралiзацiя причин i умов, lло сприяють витоку комерцiйноТ таемницi,

нанесення матерiальноТ, моральноТ шкоди пiдприемству i його розвитку.
Створення необхiдних умов на Пiдприемствi з охорони власноgгi

пiдприсмства, забезпечення збереження i захист цiлiсностi майна.

Соцiальна сфера

Проведено 8 оздоровчих заiЭдiв в санаторiТ-профiлакторiТ, оздоровлено 511

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

виконано заходи щодо пiдготовки Док <<чайка> до оздоровчого сезону

2O2Lp. Проведено 2 заТзди, оздоровлено 450 дiтей (в т.ч.: 88 дiтей з ППо

Ат *днIпроАзот,).

6. Ризики

Управлiння фiнансови],lи ризиками

Чинники фiнансових ризикiв. Функцiя управлiння ризиками в Пiдприем_

cTBi здiйсню€ться 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 ри3ику i ризику лiквiдностi. OcHoBHi цiлi управлiння фiнансовими

риЗиками - ви3начити лiмiти ризику i встановити контроль над тим, щоб цi

лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними i юридичними ризика-
ми повинне забезпечити належне функцiонування внугрiшнiх процедур i



полiтики, направленоТ на зведення операцiйних i юридичних ризикiв до
MiHiMyMy.

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

ки, оскiльки деякi контрагенти не виконають своТ зобов'язання по фiнансо-
вому iHcTpyMeHry або клiентському договору. Пiдприемство пiддаеться кре-

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

носно непогашеноТ дебiторськоi заборгованосгi та виданих aвaнciB) i фiнан-
совою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях,

валютнi операцiТ i jншj фiнансовi iнструменти.

Пiдприемство струкryруе piBHi кредитного ризику, якому воно пiддаться,

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

контрагентом або групою контрагентiв. Щi ризики реryлярно контролюють-

ся i переглядаються чlорiчно або частiше.

Керiвництво Пiдпри€мства аналiзуе термiни виникнення дебiторськоТ 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 iншу iнформацiю про кредитний ризик.

Пiдприемство не залуча€не застав пiд дебiторську заборгованiсть. На дум-

ку керiвництва Пiдприемства, кредитниЙ ризик належним чином врахова-

ний в створеному резервi сумнiвних боргiв.

Концентрацiя кредитного ризику
У Пiдприемства icHye концентрацiя кредитного ризику. Далi представлена

iнформацiя про загальну сукупну суму заборгованостi найбiльших клiентiв

i lT частцi в загальнiй cyMi фiнансовоI дебiторськоТ заборгованостi:

3агальна сукупна сума заборгованостi найбiльlлих клiентiв
тис.грн.

Показник 31.!.2.2O2L р. 31.L2.2O2O р.
1 2 з 4
1 Сукупна сума дебiторськоТ забор-

гованостi 10 на йбiльших контр-

604зв 1 57 зв9в



агентi в

2
lx частка в загальнiй cyмi деОi-

торсь коТ забо ргова HocTi
94,7О/о 94,4О/о

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb майбугнiх грошо-
ВИХ пОтОкiв по фiнансовому iHcTpyMeHTy коливатиметься внаслtiдок змiн

РИНКОВИх цiн. Ринковi цiни вклtючають чотири типи ризику: валютний ри.
ЗИК, РиЗик змjни вiдсотковоi сгавки| ризик змiни цiн на товари i iншi цiновi

РИЗИкИ| Наприклад| ризик змiни цiн на цiннi папери. Фiнансовi iнструменти
я киМ п ритаманн иЙ ринковиЙ ризиК включають дебiторську заборгованiсть,
КРедИтИ i позики, депозити, iнвестицiТ та iншi фiнансовi iнструменти.

Валrотний ризик
пiдприемство працю€ з мiжнародними покупцями i постачальниками i тому
ПiДДаеТьСя валютному ризику, пов'язаному з рiзними валютами| в яких
здiйснюються операцiт (головним чином, в доларах США та евро). дналiз
ЧУГЛИВОСтi до ризику розгляда€ тiльки залицки 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
ТОМУ Випадку, коли майбутнi комерцiйнi операцiТ або визнанi активи i зо_

бов'язання деномiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд гривнi.

В представленiй нижче таблицi показана концентрацiя ризику змiни обмiн-
них KypciB iноземних валют за станом на кiнець та початок звiтного перiо-

ду:

Концентрацiя ризпку змiни обмiнFlих KypciB

тис. грн

N9 Валюта

На 31.L2.2O2L р. На Зl.L2.2о2оD.
Моне-
TapHi

активи

Монетар-
Hi 3(D-

бовЪзан-
ня

Разом
вплив

Мон€-
TapHi

активи

MoHeTapHi
зобов'я-
зання

разом вплив

1 2 з 4 5 6 7 в

1 Долар
сшА 29 43в (55548) (261 10) - (зз 676) (33 676)

2 €вро t94 в90 (Lz059) 1в2вз1 23L57 (в674) 144вз
Всього 224 328, (676о7) 15672L 23L57 (4235о) 19193



В представленiй нижче таблицi показана змiна фiнансового результату та

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

ленi на звiтну дэ,ty, за умови, tцо Bci iншi змiннi характеристики залишають-

ся фiксованими:
тис.грн.

Внаслiдок вказаного вище ризику за станом на 31 грудня 202L року, якби

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

незмiнностi iнших чинникiв, чистий збуток до оподаткування за 2022 piK

був би на 15 672тис. грн. бiльше/менше, та вiдповiдно чистий прибутокдо

оподаткування за 2021 piK на - був би бiльше/менше на 1 920 тис. грн.

Ризик зрriни вiдсотковоi ставки

доходи i грошовi потоки Пiдприемства вiд операцiйноi дiяльностi, в основ-

ному, не залежать вiд змiн ринкових вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiд-

сотковоТ ставки, до якого схильне Пiдприемство, пов'язаний з позиковими

засобами.

Станом на 31 грудня 2020 року та на З1 грудня 2O2L року банкiвськi

кредити вiдсугнi.

Ризик лiквiдностi
Управлiння поточною лiквiднiстю Пiдприемства здiЙснюеться шляхом

контролю над дебiторською i кредиторською заборгованiстю, коштами | вит,

раченими на iH весryвання, i використання короткострокового фi нансуван-

ня.

Ng Найрrенування cTaTTi

На Зl.L2.2О2L р. На Зl,L2.2о2о р.
вплив на
прибу-

ток| (зби-
ток)

вплив на
власнпй
капiтал

вплив на
прибу-

ток| (зби-
ток)

вплив на власнпй
капiтал

1 2 з 4 5 6

1
Змiцнення долара США на
10 о/а

(261 1) (261 1) (ззбв) (ззбв)

2
Послаблення долара США
на 10 о/о

26LL 261 1 ззбв 336в

з Змiцнення €вро на 10 а/о 1в2вз Lв2вз L448 L448

4
Послаблення €вро на 10
о/о

( 1 в2вз) ( 1в2в3) ( 144в) ( 144в)



нижче представлений аналjз фiнансових зобов'язань та забезпечень по

TepMiHax погашення на З1 грудня 2021року :

Аналiз фiнансових зобов'язань по TepMiHax погаlлення
тис.грн.

нижче представлений аналjз фiнансових зобов'язань та забезпечень по
TepMiHax погашення на З1 грудня 2020 року :

Аналiз фiнансових зобов'язань по TepMiHax пога]цення
тис.грн.

N9 Показник
На 31.L2.2O2L

до1
мiсяця

Вiд 1
1-1iсяця до
6 мiсяцiв

Вiд 6
l"tiсяцiв до

1 року

Вiд 1
року до 5

poKiB
Всього

1 2 з 4 5 6 7
1 Кредити банкi в

2

Кредиторська
заборгова HicTb за
товари/ роботи,
послYги

164 457 вв7 626 1 052 0вз

з Поточ н i

зобов'яза н ня 69 094 7L 23L 40 а67 1в0 з92

4 Поточнi
забезпе чен ня 6 в45 34 226 4L a7L в2 L42

5
IH шi поточнi
зобов'язання зб 066 19 5в2 55 64в

6 Всього 276 462 1 о12 665 81 138 : 1 37о 265

N9 Показник
На 31.L2.2O2O l

до1
l.,tiсяЦя

Вiд 1
rqiсяця до
6 мiсяцiв

Вiд 6
1-1iсяцiв до

1 року

Вiд 1
року до 5

poKiB
Всього

1 2 з 4 5 6 7
1 Кредити банкi в

2

Кредиторська
заборгова HicTb за
товари, роботи|
л99лYrи

9505зб 9745 960 281

з Поточ н i

зобов'яза н ня
59566 106 516 65909 23L 991

4 Поточнi
забезпе чен ня бвз2 34161 40994 в1 9в7

5
IH шi поточнi
зобов'язання LL6822 116 в22

6 Всього 1 13з 756 15о 42z 1об 9оз _ 1 391 о81



7. "fi|ослiдrкення на iнновацii'"

У 2021 роцi витрати на HayKoBi дослiдження та розробки вiдсrгнi.

8. Фiнансовi iнвестицii

flовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ :

дт "поКРОВСЬКИЙ гЗК' володiе часткою у розмiрi 99Оlо в статутному

капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Торговий Дiм

<пОКРОВСЬКИЙ Г3К> (iдентифiкацiйний код ЗlS81532).

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<торговий дiм <покровський

гзк> (скорочено Тов <тд <покровськиЙ гзк>) засноване вiдповiдно до

рiшення НаглядовоТ ради акцiонерiв ВАТ <<ОГ3К> N9 НС_04.04.03 вiд

о4.04.2003 року, зареестроване Орджонi кiдзевським мiськвиконкомом 14

квiтня 2003 РоКУ, номер запису в €диному державному peecTpi юридичних

осiб N9 04052212ю0010251. Свiдоцтво про державну ре€страцiю ТОВ

<<Торговий дiм <Орджонiкiдзевський Г3К> видане 14 квiтня 2003 року.

Загальними зборами учасникiв вiд 27.о9.2019р. вiдбулася змiна

найменування с Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Торговий дiм

<<Орджонiкiдзевський ГЗК>> на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

<<торговий дiм <покровСЬКИЙ ГЗК> .Розмiр статутного капiталу ТОВ ТД

<<<<ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК> > складае 20,0 тис.грн.

Фiнансовi iнвестицiТ вiдображаються на даry балансу за вартiстю, tцо

визнача€ться з урахуванням ycix змiн у власному капiталi за методом участi

в капiталi.

9. Перспективи розвитку
OcHoBHi виробничi показники в натуральному виразi

на 2О22 р.

показники од,вим. 2022 р,

Ма рган це вий кон центрэт,
валовиЙ

тис. тонн L242,27



Ма рга нце вий кон центрэт,
това рниЙ

тис. тонн L242,27

Видобуток марган цевоТ руди тис. тонн 2|5I

Розкривнi роботи тис. мЗ 452Lб

1О. Корпоративне управлiння

Кодекс корпоративного управлi ння
товариство в своiй дiяльностi керуеться власним кодексом корпоративного

управлiння, який затверджено Загальними зборами дкцIонЕрного
ТоВАРИсТВА <поКРоВськиЙ гIрничо-зБАгАчувмlьний комБIнАт>>
Протоколом N9 1/202L вiд 21 травня 202L року.

Принципи (кодекс) корпоративного управлiння АкцIонЕрного
товАриствА "покровськиЙ гIрничо-зБАгАчувмtьниЙ комБIнАт,
(надалi Товариство) мiстить важливi принципи та рекомендацiт щодо
якiсного та про3орого управлiння Товариством, дотримання яких ма€

допомогти Товариству у пiдвищеннi його iнвестицiйноТ привабливостi та
кон курентоспроможностi .

метою Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння е формування
та впровадження у повсякденну практику Товарисгва належних норм та
найкращот практики корпоративного управлiння якi базуються на
беззапереч ному дотри ман Hi Това риством, встановлен их за гальноприй нятих,
прозорих та зрозумiлих правил ведення бiзнесу, пiдвиLцення
конкурентоздатностi та iнвестицiйноi привабливостi Товариства, пiдвищення

довiри до Товариства з бокУ iHBecToPiB, споживачiв та iнших осiб.
кодекс не суперечить вимогам законодавства Укратни та €

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

практика коропоративного управлiння, lцо застовову€ться понад
визначенi законодавGтвом ви}lоги

посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного

управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи
корпоративного управлiння, що 3астосовуються Товариством в свотй

дiяльностi, визначенi чинним законодавством Укратни, Статугом та



Принципами(кодексом) корпоративного управлiння, якi розмiщенi за

iнша практикапос илан ня м http: //pokrovgzk. соm. uа . Будь-яка

корпоративного управлlння не застосову€ться.

вiд яких частин власного кодексу коропоративного управлiння або

iнч.lого кодексу коропоративного управлiння, який су6'ект

господарювання, цlо звiryе добровiльно вирiшlив зlастосовувати

вiдхиляеться i причини таких вiдхилень

товариство у 20ZL роцi у своТй дiяльносгi не вiдхилялось вiд дiючих

Принципiв корпоративного управлiння.

OcHoBHi системи внутрiшrнього контролю, аудиry та управлiння

РИ3ИКа1,1И

внугрiшнiй контроль дiяльностi пiдприемства здiЙснюсться окремими

працiвниками та сгрукryрними пiдроздiлами Товариства. У cтpyKrypi АТ

"покровський гзк' створено вiддiл економiчноТ безпеки та контрольно-

ревiзiйний вiддiл. В Наглядовiй радi не cTBopeHi комiтети 3 системи

внутрiш нього контролю.

Права акционерiв/учасникiв та способiв ik реалiзацii

товариство забезпечу€ захист прав, законних iHTepeciB акцiонерiв та piBHe

ставлення до Bcix акцiонерiв незалежно вiд того, чи € акцiонер резидентом

УкраТни, вiд кiлькостi акцiЙ | якими BiH володi€, та iнших факторiв.

товариство сприя€ реалiзачiТ та забезпечуе захист прав та ЗаКОННиХ

iHTepeciB акцiонерiв, зокрема :

а) брати участь у вирiшеннi найважливiших питань дiяльностi Товариства, у

тому числi прийняття рiшення про внесення змiн до Стацrцr, Обрання члеНiВ

наглядовоТ ради та Ревiзiйноi KoMiciT (Ревiзора), додатковий випуск акцiй,

викуп Товариством розмiщених ним акцiй, укладення 3наЧНих пРавОчинiв,

правочинiв iз заiнтересованiстю, реорганiзацiю Товариства та iншi дiТ, ЯКi

призводять до суттевих корпоративних змiн;



б) вчасно отримувати повiдомлення про скликання 3агальних зборiв, lло

мiстить iнформацiю про дэту, час та мiсце проведення зборiв, а також

повний перелiк питань проекry порядку денного з обов'язковим

ЗаЗНаЧеНням способу, за допомогою якого акцiонери можугь ознайомитися з

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

проведення та процедура реестрацiТ акцiонерiв для участi y Загальних

зборах Товариства створю€ сприятливi умови для участi акцiонера у зборах.

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

в) своечасно та у зручний мlя акцiонера спосiб знайомитися з матерiалами,

пов'я3аними з проектом порядку денного (порядком денним) Загальних

зборiв, та отримувати додаткову iнформацiю стосовно питань проекry

порядку денного (порядку денного) вiд посадових осiб та iнших

уповноважених осiб Товариства;

г) вносити пропозицiТ та вимагати iх вклlючення до проекry порядку денного
Загальних зборiв.

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

представника, причому голоси, поданi на 3агальних зборах акцiонерами та

представниками акцiонерiв, мають однакову силy ;

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

шляхом заочного голосування (опиryвання), причому процедура

голосування на Загальних зборах забезпечуе прозорiсть та надiйнiсть

пiдрахунку голосiв.

Право на отримання частини прибутку Товариства у розмiрi, пропорцiйному

належнiй акцiонеровi кiлькостi акцiй, в разi прийняття вiдповiдного рiшення
Загальними зборами.

Право на сво€часне отримання повноТ та достовiрноi iнформацiТ про

фiнансово-господарський стан Товариства та результати його дiяльностi,
СУгтевi факти, що впливають або можугь впливати на BapTicTb цiнних
паперiв та (або) розмiр доходу за ними, про випуск Товариством цiнних
паперiв тощо.



Право на вiльне розпорядження акцiями.

Право на надiйну та ефективну реестрацiю та пiдтвердження права

власностi на акцiI:

а) процедура реестрацii права власностi забезпечу€ швидкий, надiйний та

доступний спосiб реестрацii права власностi та отримання належного

пiдтвердження права власностi;

б) Товариство вжива€ Bcix заходiв для того, щоб запобiгти неправомiрному

втручанню у процедуру реестрацii прав власностi з боку посадових осiб

органiв Товариства та iнших акцiонерiв;

в) при виборi депозитарноТ установи Товариство керу€ться виI<;Iючно

критерiями незалежностi, професiйностi та iT надiйносгi.

Право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцiй за справедливою

цiною в акцiонерiв, якi голосували "проти" певних прийнятих 3агальними

зборами рiшень, якi обмежують iX права.

Товариство забезпечуе piBHe ставлення до Bcix акцiонерiв - власникiв одного

типу/класу акцiй:

а) кожна випущена Товариством проста акцiя нада€ iT власнику однаковий

обсяг прав;

6) на кожну випущену Товариством акцiю одного типу/класу виплачу€ться

однаковий розмiр дивiдендiв. Не допуска€ться в рамках одного типу/класу

акцiй встановлення переваг для отрима1lня дивiдендiв рiзними групами

акцiонерiв;

в) yciM акцiонерам надаються piBHi права та можливостi цtодо доступу до

iнформацiТ,

Товариство може залучати iнстиryцiйних iHBecTopiB до управлiння

Товариством та сприяе ефективнiй реалiзацiТ ними корпоративних прав.

Система корпоративного управлiння забезпечуе однаково справедливе

ставлення до Bcix акцiонерiв, включаючи дрiбних та iноземних акцiонерiв.

Yci акцiонери мають можливiсть вдаватися до ефективних засобiв захисry у

разi порушення TxHix прав.



У разi здiйснення додаткового випуску акцiй Товариством, y випадках

передбачених законодавством Украiни та Статутом, забезпечу€ться piBHe

переважне право Bcix акцiонерiв придбати додатково випущенi акцiТ у
кiлькостi, пропорцiйнiй iХнiй iснуючiй частцi у стаryтному капiталi (KpiM

випадку прийняття вiдповiдного рiшення 3агальними зборами про

невикористання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй

додатковоТ eMiciT у процесi Iх розмiчення).

Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством УкраТни та

Статугом Товариства. Bci вiдносини акцiонерiв мiж собою та Товариством

щодо справ i дiяльносгi Товариства регул юються законодавством УкраТни.

Назва та склад виlцого органу управлiння

Вищим органом акцiонерного товариства € 3агальнi збори Товариства. У

Загальних зборах мають право брати участь yci акцiонери, незалежно вiд

кiлькостi та виду акцiй, власниками яких вони е.

Повноваження виlцого органу управлiння

Загальнj збори можуть вирiшувати будь-якi питання, у тому числi Ti, що
належать до викJIючноТ компетенцii НаглядовоТ ради.

flo виключноТ компетенцiI 3агальних зборiв належить:

1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;

2) внесення змiн до Сгатrгу Товариства;

3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;

4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства;

5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;

6) прийняття рiшення про збiльшення Стаryтного капiталу Товариства;

7) прийняття рiшення про зменшення Статrгного капiталу Товариства;

В) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;

9) Затвердження положень про 3агальнi збори, Наглядову раду, виконавчий

орган та Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства, а також внесення змjн до
них;



10) затвердження рiчного звiry Товариства;

11) розподiл прибутку iзбиткiв Товаристваr з урахуваt{ням вимог,

передбачених законом;

L2) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, KpiM

випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законодавством;

1З) прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами

на придбання акцiй додатковоТ eMicii у процесi Тх розмiщення;

L4) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог,

передбачених законом;

15) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв;

16) обрання членjв НаглядовоТ ради, затвердження умов цивiльно-правових

договорiв, трудових договорiв (контраtсгiв), Lцо укпадатимуться з ними|

встановлення розмiру iX винагороди, обрання особи, яка уповноважуеться

на пiдписання договорiв (KoHTpaKTiB) з членами НаглядовоТ ради;

L7) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв НаглядовоТ

рdди, за винятком випадкiв, встановлених Законом УкраТни <Про акцiонернi

товариства>>;

18) обрання членiв РевiзiйноI комiсii (Ревiзора), прийняття рiшення про

дострокове припинення iх (його) повноважень;

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

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

передбачених законодавством, про лiквiдацiю Товариства, обрання

лiквiдацiйноТ комiсii, затвердження порядку та cTpoKiB лiквiдацiТ, порядку

розподiлу мiж акцiонерами майнё, lцо залиша€ться пiсля задоволення вимог

кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;

21) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiry НаглядовоТ ради, звiту

виконавчого органу, звiry РевiзiйноТ KoMiciT (Ревiзора);

22) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння
Товариства;

23) обрання KoMiciT з припинення Товариства;



24) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину

або про попередн€ надання згоди на вчинення такого правочину y

вИпадках, передбачених статтею 70 Закону Украiни "Про акцiонернi
товариства", та про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках,
передбачених статтею 71 3акону УкраТни "Про акцiонернi товариства";

25) прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, KpiM акцiй та
iнших цiнних паперiв, якi можуть бути KoHBepToBaHi в акцiТ, на суму, що
перевищуе 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв Товариства;

26) ОбРаННя членiв Лiчильноi KoMiciT, прийняття рiшення про припинення ж
повноважень;

27) приЙняттЯ рiшеннЯ прО розмiщеннЯ цiнниХ паперiв, якi можrгь буги
KoHBepToBaHi в акцiТ;

28) 3атверркення положення про винагороду членiв Наглядовот ради
товариства, вимоги до якого встановлюrc}ться Нацiональною комiсiсю з
цiнних паперiв та фондового ринку;

29) затвердження звiry про винагороду членiв НаглядовоТ ради Товариства,
вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та

фондового ринку;

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

з1) розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за

рФультатами його розгляду;

зz) вирiшення iнших питань, що належать до виключноТ компетенцiТ

Загальних зборiв.

повноваження з вирiшення питань, lло належать до виключнот компетенцiт

Загальних зборiв, не можуть бри переданi iншим органам Товариства.

Статrгом товариства до компетенцiТ загальних зборiв можугь буги вiднесенi
й iншi питання.

Функцiонування вицого органу управлiння

товариство зобов'язане щороку скликати Загальнi збори (рiчнi Загальнi



збори). yci iншi 3агальнi збори, KpiM рiчних, вважаються позачерговими.

до порядку денного рiчних 3агальних зборiв обов'язково вносяться насryпнi

питання:

- затвердження рiчного звiry Товариства;

_ розподiл прибутку i збиткiв Товарисгва з урахуванням вимог,

передбачених законом;

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiry НаглядовоТ рэди, звiту

Правлiння, звiту Ревiзiйноi KoMicii.

не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних 3агальних

зборiв також обов'язково вносяться питання:

_ обрання членjв Наглядовоi ради, затвердження умов цивiльно-правових

договорiв, трудових договорiв (KoHTpaKTiB), що укладатимуться з ними|

встановлення розмiру Тх винагороди, обрання особи, яка уповноважу€ться

на пiдписання договорiв (KoHTpaKTIB) з членами НаглядовоТ ради;

_ прийняття рiшення про припинення повноважень членiв НаглядовоТ ради,

за винятком випадкiв, встановлених 3аконом Украiни <.Про акцiонернi

товариства>.

3агальнi збори визнаються правомочними, якlло в них беругь участь

акцiонери,tцо мають вiдповiдно до статугу товариства бiльш як 60 вiдсоткiв

голосiв.

протокол загальних зборiв акцiонер!в пiдпису€ться головою i секретарем

зборiв i не пiзнiш, як через три робочих днi пiсля закiнчення зборiв

переда€ться виконавчому органу акцiонерного Товариства.

2t травн я 2o2L року були проведенi рiчнi 3агальнi збори акцiонерiв.

Кворум 3агальних зборiв склав 97,4676О/о.

особи, якi прямо або опосередковано € власниками iсготноТ участi

Згiдно iз пунктом 23 cTaTTi 1 Закону, icToTHa участь пряме або

опосередковане володiння часткою у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв стаryтного

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

особi, прямий або опосередкований вплив на неТ.



Змiна складу в 202L роцi не вiдбувалася.

Назва та скrlад наглядового органу

наглядова Рада е Наглядовим органом, lцо здiйснюе нагляд за дiяльнiстю
виконавчого органу та представляе iнтереси виц{ого органу управлiння

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

члени Наглядовоi ради обранi Загальними зборами акцiонерiв (протокол N9

L/ZozL 3агальнИх зборiВ акцiонеРiв вiД 21.05.2021р.) TepMiHoM на З роки.
Склад НаглядовоI ради:

постоловський Володимир Володимирович - Голова Наглядовоi ради;

Чеберда.Щмитро Анатолiйович - член НаглядовоТ ради, Секретар НаглядовоТ

ради;

Руденко flмитро Вадимович - член НаглядовоТ ради;

AKiMoBa Тетяна Сергiiвна - член НаглядовоТ ради;

Найменування власника Код ЕДРПУ/

iдентифiкацiй ний

номер

Частка в

стаryтному

капiталi, О/о

AJ]EKCTOH ХОЛДIН ГЗ ЛIМIТЕД

(ALEXTON HOLDINGS LIMITED)

L77977 24,3

К..П ЕМ ЕНТЕ ЕНТЕРП РАЙЗЕС ЛIМIТЕД

(CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)

L7796з 24,з

ЕСКIД IH ВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД

(EXSEED INVESTMENTS LIMITED)

L77965 24,з

П РОФЕТIС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД

(PROFETIS ENTERPRISES LI MITED)

L7794B 24,3



Трипольський Георгiй Олегович - член НаглядовоТ ради;

Юрченко Iгор Петрович - член НаглядовоТ рааи;

Сарафанов Миколай Петрович - член НаглядовоТ ради;

Аршинов flмитро Iгоревич - член НаглядовоТ ради.

Повноваження наглядового органу

наглядова рада Товариства € органом, що здiйснюе захист прав акцiонерiв

Товариства, i в межах компетенцiI, визначеноТ Статугом та чиннИМ

законодавством Украiни, контролю€ та реryлю€ дiяльнiсть виконавчого

органу.

роботою НаглядовоТ ради керу€ Голова НаглядовоТ ради, якиЙ обираеться

Наглядовою радою Товариства з чисrlа iT членiв простою бiльшiстю голосiв

членiв НаглядовоТ роди, присугнiх на засiданнi або тих| якi пРиЙМаЮТь

участь у заочному голосуваннi (опитуваннi). Голова НаглядовоТ ради

виконуе функцjТ, якi визначенi у законодавствi УкраТни, CTaryTi Товариства,

положеннi ,,Про Наглядову раду" та iнших внугрiшнiх нормативних аКтах

Товариства якi необхiднi для органiзацiТ дiяльносгi НаглядовоТ ради.

Функцiонування наглядового органу

наглядова рада обираеться загальними зборами у кiлькостi 8 членiв строком

на з роки. до складу Наглядовоi ради входять Голова НаглядовоТ ради та

члени наглядовоТ ради. Рiшення щодо обрання членiв НаглядовоТ РадИ

приймаеться Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiОнеРiв, яКi

заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуЮчих

з цього питання акцiй, Голова наглядовоТ ради Товариства обиРаетьСя

членами наглядовоТ ради з Iх числа простою бiльшiсгю гОлОсiв ВiД

кiлькiсного складу Наглядовот ради. Наглядова рада ма€ право в будь-який

час переобрати голову НаглядовоI ради.

Розмiр винагороди за piK членiв наглядового орrану

у 2o2L роцi винагорода Членам та Головi НаглядовоТ ради не виплачувалась.

3мiни у складi наглядового органу за piK

У складi Наглядового органу за 2021 piK вiдбулись насryпнi змiни.



З метою обрання нового складу НаглядовоТ ради Протоколом N9 L/zozt
ЗаГальних зборiв акцiонерiв вiд 21.05.2021р. припинено повноваження

насryпного складу Наглядовоi ради Товариства:

посголовський Володимир Володимирович - Голова Наглядовот ради;

пЩикУн Iгор Олександрович - член Наглядовоi ради, Секретар Наглядовот

ради;

Хапатько Сергiй Георгiйович - член НаглядовоТ ради;

AKiMoBa Тетяна СергiТвна - член НаглядовоТ ради;

Трипольський Георгiй Олегович - член НаглядовоТ ради;

Юрченко Iгор Петрович - член НаглядовоТ ради;

Сарафанов Миколай Петрович - член НаглядовоТ ради;

Аршинов flмитро Iгоревич - член НаглядовоТ ради

та обрано насryпний склад НаглядовоТ ради:

постоловський Володимир Володимирович - Голова Наглядовот ради;

Чеберда.Щмитро Анатолiйович - член НаглядовоТ ради, Секретар НаглядовоТ

ради;

Руденко,Щмитро Вадимович - член НаглядовоТ ради;

AKiMoBa Тетяна СергiТвна - член НаглядовоТ ради;

Трипольський Георгiй Олегович - член НаглядовоТ ради;

Юрченко Iгор Петрович - член НаглядовоТ ради;

Сарафанов Миколай Петрович - член НаглядовоТ ради;

Аршинов,Щмитро Iгоревич - член НаглядовоТ ради.

назви та склади koMiTeTiB, що пiдзвiтнi наглядовому органу

KoMiTeTjB Наглядовоi ради не створено.

Повноваження KorriTeTiBl Iцо пiдзвiтнi наглядово],lу органу

KoMiTeTiB НаглядовоТ ради не створено.

lDункцiонування korqiTeTiBr lцо пiдзвiтнi наглядовому органу



KoMiTeTiB НаглядовоI ради не створено.

Назва та Gклад виконавчого органу

Правлiння € колегiальним виконавчим органом Товариства.

Рiшенням Наглядовоi ради АТ 'ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (Протокол заочного

голосування (опиryвання) НаглядовоI ради вiд 26 квiтня }OZL року)

TepMiHoM на 3 роки обрано наступний склад Правлiння:

Шуваев Сергiй Павлович - Голова Правлiння

Бондарець BiKTop Iванович - член Правлiння; Перший Засryпник Голови

Правлiння;

Бочаров Вiталiй Олександрович - член Правлiння;

Котiй Сергiй Григорович - член Правлiння;

Коркодола Юрiй Iллiч - член Правлiння;

Мiщенко flмитро Володимирович - член Правлiння;

Бугайцова Наталя ВалерiТвна - член Правлiння;

CopoKiHa Людмила МиколаIвна - член Правлiння;

Черъомушкiн Олег Вiкторович - член Правлiння.

Повноваження виконавчого органу

Правлiння е колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснюе

керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцii правлiння належить

вирiшення Bcix питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю

Товариства, KpiM питань, lцо належать до виключноТ компетенцiТ Загальних

зборiв акцiонерiв та Наглядовоi ради.

Правлiння дi€ вiд jMeHi Товарисгва у межах, встановлених Статром

Товариства, Положенням "Про Правлiння" та законодавством Украiни.

Функцiонування виконавчого органу

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

пiдприемства, згiдно до законодавства УкраТни та укладеного 3 нИм

контракту, виконуе iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника



ПiДпРи€мства чинним законодавством, 3агальними зборами, Наглядовою

радою чи Правлiнням Товариства.

голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою TepMiHoM на З
роки.

Розмiр винагороди за piK членiв виконавчого органу

у 2o2L роцi винагорода Членам та Головi Правлiння не виплачувалась

3rriни у складi виконавчого органу за piK

Рiшенням НаглядовоТ ради АТ "покроВськиЙ гзк" (Протокол заочного
голосування (опиryвання) Наглядовоi ради вiд 26 квiтня zozl року)
TepMiHoM на 3 рокИ обрано дiючиЙ склад Правлiння Товариства. Змiн у
складi виконавчого органу не вiдбулось.

назви та склади kolrliTeTiB, lцо пiдзвiтнi виконавчого органу
KoMiTeTiB Правлiнням створено не було.
повноваження koMiTeTiB, lцо пiдзвiтнi виконавчого органу
KoMiTeTiB Правлiнням створено не було.
Функцiонування комiтегiвr lцо пiдзвiтнi виконавчого органу

KoMiTeTjB Правлiнням створено не було.

перспективи ро3витку та удосконалення корпоративного управлiння
товариство вважа€, що наявнiсть якiснот, прозорот та дiсвот системи
корпоративного управлiння, яка базуеться на зазначених принципах та

регламенry€ться Кодексом корпоративного управлiння i внугрilлнiми

документами Товарисгва, мае великий вплив на пiдвищення ефективностi
його роботи, сприя€ прибутковосгi та фiнансовiй стабiльностi, збiльшенню

довiри з боку акцiонерiв та побудовi довготривалот спiвпрацi з клliснтами,

споживачами та партнерами Товариства, органами влади i суспiльством.

товариство може вдосконалювати корпоративне управлiння, вносячи в

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

урахуванням галу3евоI специфiки Товариства, керуючись iнтересами



акцiонерi в, працiв никiв, споживачiв

Товариства.

та iнших осiб зацiкавлених у дiяльностj

3мiни та доповнення

Загальними зборами

Керiвник

Головний бухгалтер

до Кодексу корпоративного управлiння затверджуються

Товариства.

Шува€в С.П.

Бугай цова Н. В.
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