
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Голова 
правлiння 

      
Мiхеєв Геннадiй Євгенiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

23.04.2015                         М.П. 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро  
коксохiмiчного машинобудування" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

00190302 

4. Місцезнаходження 
емітента 

84122 Донецька область Слов'янський м.Слов'янськ бульвар 
Пушкiна,10 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

38(06262) 2-36-91 38 (06262)65-06-82 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

kxm@kb-koks.donbass.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

23.04.2015 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 74 Бюлетень. Цiннi папери України 

  
24.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці www.kbkxm-kbk.com. 

в мережі 
Інтернет 

23.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду 

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

  



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) 

X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:  
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав 
лiцензiй (дозволiв). 
"Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" - емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб. 
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у звiтному перiодi емiтент не обирав корпоративного 
секретаря. 
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових 
агенцiй. 
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. 
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових 
цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" -випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не 
реєструвалося. 
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" -випускiв похiдних цiнних паперiв  не реєструвалося. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не 
вiдбувалося. 
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для заповнення 
емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо. 
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi 
яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо. 
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за МСФО. 
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв цю форму не 
заповнюють. 
Товариство не є емiтентом  iпотечних облiгацiй,  iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Публiчне акцiонерне товариство 
"Конструкторське бюро  коксохiмiчного 
машинобудування" 

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

 Серiя АА № 667229 

3. Дата проведення державної реєстрації  05.06.1996 

4. Територія (область)  Донецька область 

5. Статутний капітал (грн.)  1944045.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 90 

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

71.12 
 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI IНЖИНIРИНГУ, ГЕОЛОГIЇ ТА ГЕОДЕЗIЇ, НАДАННЯ 
ПОСЛУГ ТЕХНIЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ 

 28.91"  ВИРОБНИЦТВО МАШИН I УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ МЕТАЛУРГIЇ" 

 46.90"  НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ" 

10. Органи управління 
підприємства 

Акцiонернi Товариства не заповнюють 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "Альфа-банк"  
м.Київ 

2) МФО банку  300346 

3) Поточний рахунок  26005010902201 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "Альфа-банк"  
м.Київ 

5) МФО банку  300346 

6) Поточний рахунок  26005010902201 

 



IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Донецьке регiональне вiддiлення ФДМУ України 
(засновник 

13511245 
83000 Донецька область Ворошиловський м.Донецьк 

Артема,97 
  0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

д/н д/н д/н  д/н   0.000000000000 

Усього   0.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 
1) посада Голова  правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Мiхеєв Геннадiй Євгенiйович 

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

ВС 139408 05.01.2000 Слов'янський МВ УМВС України в 
Донецькiй обл. 

4) рік народження** 1958 
5) освіта** Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1980р., за 

фахом "Машини та технологiя обробки металiв тиском" 
6) стаж роботи (років)** 34 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

головний iнженер ПАТ "КБ Коксохiммаш" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

29.04.2013 5 рокiв 

9) опис    Голова правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом 
товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:  
- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;  
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;  
- розпоряджується в межах встановлених Статутом Товариства майном Товариства;  
- представляє на засiданнях Наглядової ради;  
- Ревiзiйної комiсiї та на Загальних зборах акцiонерiв точку зору правлiння;  
- без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх пiдприємствах, органiзацiях України та за її 
межами;  
- укладає договори, контракти та iншi юридичнi акти, видає накази та розпорядження з усiх питань 
дiяльностi Товариства;  
- затверджує цiна та тарифи на продукцiю, товари та послуг, що виробленi чи наданi Товариством;  
- затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї;  
- приймає рiшення про вiдрядження робiтникiв Товариства, у тому числi закордоннiй;  
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку;  
- укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з робiтниками, застосовує заходи 
заохочення, накладає стягнення;  
- самостiйно визначає i затверджує штатний розклад Товариства та умови оплати працi робiтникiв 
Товариства;  
- затверджує перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства;  
- приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;  
- здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства.  
Голова правлiння вiд iменi Товариства може укладати колективний договiр з трудовим колективом 
Товариства.  
Отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2014 року  як Голова правлiння 171,50 тис.грн.. 
В натуральнiй формi винагороду не отримував.  
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у 
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 
Загальний стаж трудової діяльності 34 роки 3 місяця 
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: головний iнженер ПАТ "КБ Коксохiммаш",голова 
правління. 
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Євдокимова Наталiя Юрiївна 

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

КС 135589 22.08.2002 Краматорським МВ УМВС в Донецькiй 
областi 

4) рік народження** 1977 
5) освіта** Вища, Донбаська державна машино-будiвна академiя у 1999р. , 

за фахом "Економiка пiдприємства" 
6) стаж роботи (років)** 20 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Техiнформ", економiст 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

17.10.2005 безстроковий 



9) опис    Обов"язкi головного бухгалтера: 
- Основним завданням головного бухгалтера є органiзацiя та здiйснення бухгалтерського облiку 
господарсько-фiнансової дiяльностi ПАТ i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i 
фiнансових ресурсiв. 
- На головного бухгалтера покладаються обов'язки: 
 - Ведення бухгалтерського облiку на основi єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом 
України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi, з урахуванням особливостей дiяльностi 
ПАТ. 
 - Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй з 
прийняттям заходiв для запобiгання несанкцiонованих i перекручених записiв у первинних документах i 
регiстрах бухгалтерського облiку. 
 - Складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi ПАТ, пiдписання та надання 
звiтностi користувачам у встановленi термiни. 
 - Пiдготовка повної i достовiрної iнформацiї про фiнансовий стан, результати господарської дiяльностi та 
рух коштiв ПАТ. Пiдготовка та участь у складаннi документiв перiодичної звiтностi, якi передбачають 
пiдпис головного бухгалтера, та надання звiтностi вiдповiдно до нормативних актiв, затвердженими 
формами та iнструкцiями. 
 - Забезпечення збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну до 
передачi їх в архiв або списання. 
 - Перерахування за погодженням з керiвництвом ПАТ податкiв i зборiв, передбачених законодавством, 
проведення розрахункiв з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 
 - Здiйснення контролю за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням 
матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. 
 - Участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи, оформлення матерiалiв, пов'язаних з нестачею та 
вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, розкрадань i псування активiв ПАО. 
 - Сприяння ресурсному забезпеченню та реалiзацiї заявлених керiвництвом ПАТ полiтики i цiлей якостi. 
 - Керiвництво фахiвцями бухгалтерського облiку та органiзацiя їх роботи. Органiзацiя ознайомлення 
працiвникiв бухгалтерiї iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, що 
стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. 
 - Пiдготовка пропозицiй керiвництву ПАТ з питань: 
- Визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн в обрану облiкову полiтику, вибору форми 
бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; 
- Розробки системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, 
додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; 
- Визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; 
- Вибору оптимальної структури бухгалтерiї, чисельностi її працiвникiв, необхiдного пiдвищення 
професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; 
- Покращення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої 
iнформацiї до виконавцiв; 
- Впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням 
особливостей дiяльностi пiдприємства i вдосконалення дiючої системи; 
- Забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових i 
фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення. 
Головний бухгалтер Євдокимова Наталiя Юрiївна: отримувала винагороду на протязi 2014року у сумі 
26572,53 грн.. В натуральнiй формi винагороду не отримувала.  
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Приступила до 
виконання службових обов'язків головного після дикретної вiдпуски (наказ 229 вiд 08.08.2014р). 
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: головний бухгалтер. 
На період відпустки по догляду за дитиною до трьохрічного віку Євдокімової Н.Ю., обовязки головного 
бухгалтера виконувала Соломахіна Олена Володимірівна. 
 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кузнєцов Сергiй Михайлович 

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

ВВ 595852 05.12.1998 Слов'янський МВ УМВС України в 
Донецькiй обл. 

4) рік народження** 1959 
5) освіта** Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1981р., за 

фахом " Технологiя машинобудування, металорiжучi верстати i 
iнструменти " 

6) стаж роботи (років)** 33 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "КБ Коксохiммаш", завiдуючий сектором 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

20.04.2014 1 рік 

9) опис    За рішенням Наглядової ради протокол № 05-14 от 20.04.2014 року строк дії повноважень 
продовжено на 1 рік без переобрання. 



Повноваження та обов'язки члена правлiння регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш".  
Повноваження члена Правлiння:   
- розробляє напрямки дiяльностi Товариства;   
- розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та пiсля їх затвердження Спостережною 
радою виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;   
- органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;   
- планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, 
органiзує та контролює їх роботу;   
- приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень;   
- складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та пiсля його затвердження 
Спостережною радою виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;   
- розробляє порядок створення, використання та перерозподiл фондiв Товариства;   
- органiзує випуск та розповсюдження цiнних паперiв;   
- визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення;   
- приймає рiшення та виносить його на затвердження Наглядової Ради Товариства про придбання, 
вiдчуження та заставу майна, балансова вартiсть якого на дату прийняття такого рiшення перевищує 10 
(десять) вiдсоткiв Статутного фонду;   
- приймає рiшення та виносить їх на погодження Наглядової ради про укладення договорiв (угод), сума яких 
на дату укладання перевищує 20 вiдсоткiв активiв Товариства;   
- органiзує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус 
пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату управлiння Товариства, розглядає звiти про роботу 
структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу, веде 
облiк кадрiв;   
- органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;   
- за погодженням зi Спостережною радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв;   
- контролює дiяльнiсть пiдприємств, створених за участю Товариства;   
- складає поточнi фiнансовi звiти;   
- готує, розглядає та пiсля їх затвердження Спостережною радою виносить на розгляд Загальних зборiв 
акцiонерiв пропозицiї по внесенню змiн та доповнень до Статуту Товариства;   
- готує, розглядає та виносить на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв статути дочiрнiх пiдприємств та 
положення про фiлiї та представництва Товариства;   
- органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;   
- забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї;   
- органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства;   
- здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання.   
- здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей;  
- органiзує дiловодство та ведення архiвiв;  
- органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства.  
Правлiння розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на його розгляд Наглядовою радою, 
Головою та членами Правлiння, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоїї ради.  
Як член правлiння винагороду у будь-якiй формi, у тому числi в натуральнiй, не отримував.  Непогашеної 
судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi 
посадових осiб за звiтний перiод не було. 
Загальний стаж трудової діяльності 33 роки 5 місяців 
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: завiдуючий вiддiлом, завiдуючий сектором. Не обiймає 
посади на iнших пiдприємствах. 
 
 
1) посада Член  правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Соломахiна Олена Володимирiвна 

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

ВЕ 846589 30.05.2002 Слов'янським  МВ УМВС  в Донецькiй 
областi 

4) рік народження** 1963 
5) освіта**  
6) стаж роботи (років)** 28 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Неповна вища, Слов'янський аграрний технiкум, 1981 р. за 
фахом " Бухгалтерскiй облiк сiлькогосподарських 
пiдприємтсв" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

10.09.2012 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки члена правлiння регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". 
Повноваження члена Правлiння:  
- розробляє напрямки дiяльностi Товариства;  



- розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та пiсля їх затвердження Наглядовою  
радою виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 
- органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;  
- планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, 
органiзує та контролює їх роботу;  
- примає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень;  
- складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та пiсля його затвердження 
Наглядовою  радою виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;  
- визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення;  
- приймає рiшення та виносить його на затвердження Наглядовоїї Ради Товариства про придбання, 
вiдчуження та заставу майна, балансова вартiсть якого на дату прийняття такого рiшення перевищує 10 
(десять) вiдсоткiв Статутного фонду;  
- органiзує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус 
пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату управлiння Товариства, розглядає звiти про роботу 
структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу, веде 
облiк кадрiв;  
- органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;  
- за погодженням зi Наглядовою  радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв;  
- контролює дiяльнiсть пiдприємств, створених за участю Товариства; складає поточнi фiнансовi звiти;  
- органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;  
- забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Нагалядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї;  
- органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; здiйснює контроль за станом 
примiщень, будiвель, обладнання;  
- здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; органiзує дiловодство та ведення 
архiвiв;  
- органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства.  
Правлiння розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на його розгляд Наглядовою радою, 
Головою та членами Правлiння, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоїї ради.   
Як член правлiння винагороду не отримувала, як Головний бухгалтер у 2014роцi отримала винагороду у 
розмiрi 37727грн. В натуральнiй формi винагороду не отримувала.  
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має.    
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: економiст, бухгалтер, головний бухгалтер. На 
теперешнiй час працює Головним бухгалтером на ПАТ "КБ Коксохiммаш". 
Змiн протягом року не було. 
 
1) посада Член  правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Гребiнь Михайло Миколайович 

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

ВА 440822 21.08.1996 Слов'янським МВ УМВС України в 
Донецькiй областi 

4) рік народження** 1980 
5) освіта** Вища, Слов'янський державний педагогiчний iнститут у 2002 

р. за фахом " Педагогiка i методи середньої освiти, трудове 
виховання" 

6) стаж роботи (років)** 13 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Конструкторське бюро коксохiмiчного 
машинобудування", iнженер конструктор 1 категорiї 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

10.09.2012 3 роки 

9) опис    Обов'язки члена  правлiння регламентованi Статутом товариства.  
Повноваження Правлiння:  
- розробляє напрямки дiяльностi Товариства;  
- розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та пiсля їх затвердження Наглядовою  
радою виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;  
- органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;  
- планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, 
органiзує та контролює їх роботу;  
- приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; 
- складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та пiсля його затвердження 
Наглядовою радою виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;  
- визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення;  
- приймає рiшення та виносить його на затвердження Наглядовоїї Ради Товариства про придбання, 
вiдчуження та заставу майна, балансова вартiсть якого на дату прийняття такого рiшення перевищує 10 
(десять) вiдсоткiв Статутного фонду;  



- органiзує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус 
пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату управлiння Товариства, розглядає звiти про роботу 
структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу, веде 
облiк кадрiв;  
- органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;  
- за погодженням зi Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв;  
- контролює дiяльнiсть пiдприємств, створених за участю Товариства;  
- складає поточнi фiнансовi звiти;  
- органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;  
- забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Нагалядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї;  
- органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства;  
- здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання;  
- здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей;  
- органiзує дiловодство та ведення архiвiв;  
- органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства.  
Правлiння розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на його розгляд Наглядовою радою, 
Головою та членами Правлiння, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоїї ради.   
 
Не отримував винагороду на протязi 2014року як член правлiння. В натуральнiй формi винагороду не 
отримував.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Змiн протягом року не було. 
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер-конструктор 2,1  категорiї. ПАТ "КБ 
Коксохiммаш". На цей час працює провiдним iнженером конструктором ПАТ "КБ Коксохiммаш, 
мiсцезнаходження:84122 Донецька обл., м.Слов'янськ,бул. Пушкiна, 10. 
 
1) посада Член  правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Дружинiн Микола Миколайович 

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

ВА 440840 21.08.1996 Слов'янським МВ УМВС України в 
Донецькiй областi 

4) рік народження** 1963 
5) освіта** Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1989 р. за 

фахом " Технологiя машинобудування, метало рiжучi верстати 
i iнструменти" 

6) стаж роботи (років)** 29 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ  "Конструкторське бюро коксохiмiчного 
машинобудування", в.о. завiдуючого сектором 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

10.09.2012 3 роки 

9) опис    Обов'язки члена  правлiння регламентованi Статутом товариства.  
Повноваження Правлiння:  
- розробляє напрямки дiяльностi Товариства;  
- розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та пiсля їх затвердження Наглядовою  
радою виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;  
- органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;  
- планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, 
органiзує та контролює їх роботу;  
- приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень;  
- складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та пiсля його затвердження 
Наглядовою  радою виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;  
- визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення;  
- приймає рiшення та виносить його на затвердження Наглядовоїї Ради Товариства про придбання, 
вiдчуження та заставу майна, балансова вартiсть якого на дату прийняття такого рiшення перевищує 10 
(десять) вiдсоткiв Статутного фонду;  
- органiзує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус 
пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату управлiння Товариства, розглядає звiти про роботу 
структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу, веде 
облiк кадрiв;  
- органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;  
- за погодженням зi Наглядовою  радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв;  
- контролює дiяльнiсть пiдприємств, створених за участю Товариства;  
- складає поточнi фiнансовi звiти; 
- органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;  



- забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Нагалядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї;  
- органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства;  
- здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання;  
- здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; органiзує дiловодство та ведення 
архiвiв;  
- органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства.  
Правлiння розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на його розгляд Наглядовою радою, 
Головою та членами Правлiння, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоїї ради. 
 
1) посада Голова наглядової  ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Будяк Сергiй Васильович 

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

ВА 528296 05.11.1996 Орджоникiдзенськiй РВ 
Марiупольського МВ УМВС в Донецькiй обл.. 

4) рік народження** 1957 
5) освіта** Вища,Жданiвський металургiйний iнститут у 1980р., за фахом 

"механiчне устаткування заводiв чорної металургiї" 
6) стаж роботи (років)** 39 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс", перший заступник Генерального 
директора. 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.04.2014 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки голови Наглядової  ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ 
Коксохiммаш". 
Повноваження Нгалядової ради Товариства:  
1) затвердження  в  межах  своєї компетенцiї положень,  якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 
товариства;  
2) пiдготовка порядку  денного  загальних  зборiв,  прийняття рiшення  про  дату  їх  проведення  та про 
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних  зборiв;  
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних  зборiв  вiдповiдно до статуту 
товариства та у випадках,  встановлених  Законом;  
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством  акцiй;  
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших  цiнних паперiв, крiм акцiй;   
6) прийняття  рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7) затвердження   ринкової   вартостi   майна   у   випадках;  
8) прийняття  рiшення про  вiдсторонення,  обрання   та   припинення  повноважень  голови  i  членiв 
Правлiння;  
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру 
їх винагороди; 
10) обрання та припинення повноважень голови i  членiв  iнших органiв товариства;   
11) обрання  реєстрацiйної  комiсiї;  
12) обрання аудитора товариства та визначення умов  договору, що укладатиметься з ним,  встановлення 
розмiру оплати його послуг;   
13) визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв;   
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв,  якi мають  бути  повiдомленi  про  проведення  
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  
15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про  
заснування  iнших юридичних осiб;  
16) вирiшення  питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 
або перетворення товариства;  
17) прийняття рiшення про вчинення значних  правочинiв  у  випадках, передбачених чинним 
законодавством;  
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним  внаслiдок прийняття ним на себе 
зобов'язань або  їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу  акцiй;   
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства  та  затвердження  умов  договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або 
депозитарiя цiнних  паперiв та затвердження умов договору,  що укладатиметься з ним, встановлення 
розмiру оплати його послуг;  
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних  їм простих акцiй особою (особами, що 
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;  
22) вирiшення iнших  питань, що належать до виключної компетенцiї  наглядової  ради, в тому числi 
прийняття рiшення про переведення випуску  акцiй  документарної  форми  iснування у бездокументарну 
форму iснування. 
Члени наглядацької ради зобов'язанi:  



1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень;  
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими 
внутрiшнiми документами Товариства;  
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства;  
4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової 
ради й у роботi комiтетiв;  
5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження 
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала 
вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої 
iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  
6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i 
фiнансовий стан Товариства.   
Отримував винагороду  на протязi 2014року як голова наглядової ради. Загальна сума винагороди за 
2014рiк  склала: 74298,0грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має.  
Припинено повноваження у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень 18.04.2014 року (протокол 
Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року). Обрано 18.04.2014 року на посаду члена Наглядововї 
ради (протокол Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року); Голови Наглядової ради (протокол 
засідання Наглядововї ради № 06-14 від 18.04.2014 року).  
Загальний стаж трудової діяльності 39 років 10 місяців 
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: заступник генерального директора, перший заступник 
генерального директора. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" - виконавчий директор, 
мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл.., м. Марiуполь,  пр. Ленiна, 68. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Валяєва Людмила Павлiвна 

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

СВ 700272 29.05.2002 Жовтневим РВ Марiупольського МУ 
УМВС України в Донецькiй областi 

4) рік народження** 1959 
5) освіта** Вища,Жданiвський металургiйний iнститут у 1981р., за фахом 

" економiка i органiзацiя металургiйної промисловостi " 
6) стаж роботи (років)** 35 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс", начальник вiддiлу внутрiшнього 
аудиту 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.04.2014 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ 
Коксохiммаш". 
Повноваження Наглядової ради Товариства:  
1) затвердження  в  межах  своєї компетенцiї положень,  якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 
товариства;  
2) пiдготовка порядку  денного  загальних  зборiв,  прийняття рiшення  про  дату  їх  проведення  та про 
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних  зборiв;  
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних  зборiв  вiдповiдно до статуту 
товариства та у випадках,  встановлених  Законом;  
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством  акцiй;  
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших  цiнних паперiв, крiм акцiй;   
6) прийняття  рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7) затвердження   ринкової   вартостi   майна   у   випадках;  
8) прийняття  рiшення про  вiдсторонення,  обрання   та   припинення  повноважень  голови  i  членiв 
Правлiння;  
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру 
їх винагороди; 
10) обрання та припинення повноважень голови i  членiв  iнших органiв товариства;   
11) обрання  реєстрацiйної  комiсiї;  
12) обрання аудитора товариства та визначення умов  договору, що укладатиметься з ним,  встановлення 
розмiру оплати його послуг;   
13) визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв;   
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв,  якi мають  бути  повiдомленi  про  проведення  
загальних зборiв та мають право на  участь  у загальних зборах;  
15) вирiшення     питань     про    участь    товариства    у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про  заснування  iнших юридичних осiб;  
16)  вирiшення  питань,  вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 
або перетворення товариства;  
17) прийняття  рiшення  про  вчинення  значних  правочинiв  у  випадках, передбачених чинним 
законодавством;  



18) визначення      ймовiрностi      визнання      товариства неплатоспроможним  внаслiдок прийняття ним на 
себе зобов'язань або  їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу  акцiй;   
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства  та  затвердження  умов  договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або 
депозитарiя цiнних  паперiв  та  затвердження умов договору,  що укладатиметься з ним, встановлення 
розмiру оплати його послуг;  
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних  їм простих акцiй особою (особами, що 
дiють спiльно), яка придбала  контрольний пакет акцiй;  
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, в тому числi 
прийняття рiшення про переведення випуску  акцiй  документарної форми  iснування у бездокументарну 
форму iснування.  
Члени наглядацької ради зобов'язанi:  
1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень;  
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими 
внутрiшнiми документами Товариства;  
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства;  
4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової 
ради й у роботi комiтетiв;  
5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження 
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала 
вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої 
iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  
6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i 
фiнансовий стан Товариства.  
Отримувала винагороду на протязi 2014року як заступник голови Наглядової ради - 51156 грн.. В 
натуральнiй формi винагороду не отримувала.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства  не має.  
Припинено повноваження у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень 18.04.2014 року (протокол 
Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року). Обрано 18.04.2014 року на посаду члена Наглядововї 
ради (протокол Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року); заступника Голови Наглядової ради 
(протокол засідання Наглядововї ради № 06-14 від 18.04.2014 року).  
Припинено повноваження заступника Голови Наглядової ради за власним бажання 21.10.2014 року 
(протокол № 07-14 від 21.10.2014 року) 
Загальний стаж трудової діяльності 35 років 10 місяців 
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту. На цей час 
працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" - заступник виконавчого директора з економiки i фінансiв, 
мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл.., м. Марiуполь,  пр. Ленiна, 68. 
 
 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Карпов Iгор Володимирович 

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

ВВ 198115 19.12.1997 Жовтневий РВ Марiупольського МВ 
УМВС України в Донецькiй областi 

4) рік народження** 1964 
5) освіта** Жданiвський металургiйний iнститут" ,iнжинер з 

автоматизацiя метеалургiйних пiдприємств 
6) стаж роботи (років)** 33 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс", начальник вiддiлу внутрiшнього 
аудиту 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.04.2014 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ 
Коксохiммаш". 
Повноваження Наглядової ради Товариства:  
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 
товариства;  
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення  про  дату  їх  проведення та про 
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних  зборiв  вiдповiдно до статуту 
товариства та у випадках,  встановлених Законом;  
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;  
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших  цiнних паперiв, крiм акцiй;   
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках;  
8) прийняття рiшення про вiдсторонення, обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння;  



9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру 
їх винагороди; 
10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;   
11) обрання реєстрацiйної комiсiї;  
12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,  встановлення 
розмiру оплати його послуг;   
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв;  
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про  проведення загальних 
зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  
15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про 
заснування iнших юридичних осiб;  
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 
або перетворення товариства;  
17) прийняття  рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним 
законодавством;  
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу  акцiй;   
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов  договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або 
депозитарiя цiнних  паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розмiру оплати його послуг;  
21) надсилання  пропозицiї акцiонерам про придбання належних  їм простих акцiй особою (особами, що 
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;  
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї  наглядової ради, в тому числi 
прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у  бездокументарну 
форму  iснування.  
Члени наглядацької ради зобов'язанi:  
1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень;  
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими 
внутрiшнiми документами Товариства;  
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства;  
4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової 
ради й у роботi комiтетiв;  
5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження 
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала 
вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої 
iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  
6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i 
фiнансовий стан Товариства.  
Отримувал винагороду  на протязi 2014року як Член  Наглядової ради. Загальна сума винагороди за 2014рiк 
склала: 29232,0 грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства  не має.  
Припинено повноваження у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень 18.04.2014 року (протокол 
Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року). Обрано 18.04.2014 року на посаду члена Наглядововї 
ради (протокол Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року.  
Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2014 року  33 рока 7 місяців.  
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника комерцiйного вiддiлу, начальник 
вiддiлу внутрiшнього аудиту. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" - начальник комерцiйного вiддiлу, 
мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 68. 
 
1) посада Член  наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бєрман Марк Ісаакович 

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

ВВ 24718 17.03.1998 Жовтневим  РВ Марiупольського МУ 
УМВС України в Донецькiй областi 

4) рік народження** 1955 
5) освіта** Вища,Жданiвський металургiйний iнститут у 1979р., за фахом 

"механiчне устаткування заводiв чорної металургiї" 
6) стаж роботи (років)** 41 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Заступник начальника виробнично-технічного відділу 
проектно будівельного підприємства ТОВ "Азовінтекс" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.04.2014 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ 
Коксохiммаш".  
Повноваження Нгалядової  ради Товариства:  



1) затвердження  в  межах  своєї компетенцiї положень,  якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 
товариства;  
2) пiдготовка порядку  денного  загальних  зборiв,  прийняття рiшення  про  дату  їх  проведення  та про 
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних  зборiв;  
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних  зборiв  вiдповiдно до статуту 
товариства та у випадках,  встановлених  Законом;  
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством  акцiй;  
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших  цiнних паперiв, крiм акцiй;   
6) прийняття  рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7) затвердження   ринкової   вартостi   майна   у   випадках;  
8) прийняття  рiшення про  вiдсторонення,  обрання   та   припинення  повноважень  голови  i  членiв 
Правлiння;  
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру 
їх винагороди; 
10) обрання та припинення повноважень голови i  членiв  iнших органiв товариства;   
11) обрання  реєстрацiйної  комiсiї;  
12) обрання аудитора товариства та визначення умов  договору, що укладатиметься з ним,  встановлення 
розмiру оплати його послуг;  
13) визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв;   
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв,  якi мають  бути  повiдомленi  про  проведення  
загальних зборiв та мають право на  участь  у загальних зборах;  
15) вирiшення     питань     про    участь    товариства    у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про  заснування  iнших юридичних осiб;  
16)  вирiшення  питань,  вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 
або перетворення товариства;  
17) прийняття  рiшення  про  вчинення  значних  правочинiв  у  випадках, передбачених чинним 
законодавством;  
18) визначення      ймовiрностi      визнання      товариства неплатоспроможним  внаслiдок прийняття ним на 
себе зобов'язань або  їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу  акцiй;   
19) прийняття  рiшення про обрання оцiнювача майна товариства  та  затвердження  умов  договору,   що   
укладатиметься   з   ним,  встановлення розмiру оплати його послуг;  
20) прийняття   рiшення   про  обрання  (замiну)  реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства 
або депозитарiя цiнних  паперiв  та  затвердження умов договору,  що укладатиметься з ним,  встановлення 
розмiру оплати його послуг;  
21)  надсилання  пропозицiї акцiонерам про придбання належних  їм простих акцiй особою (особами,  що 
дiють спiльно), яка придбала  контрольний пакет акцiй;  
22)   вирiшення   iнших  питань,  що  належать  до  виключної компетенцiї  наглядової  ради, в тому числi 
прийняття рiшення про переведення випуску  акцiй  документарної  форми  iснування  у  бездокументарну   
форму  iснування.  
Члени наглядацької ради зобов'язанi:  
1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень;  
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими 
внутрiшнiми документами Товариства;  
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства;  
4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової 
ради й у роботi комiтетiв;  
5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження 
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала 
вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої 
iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  
6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i 
фiнансовий стан Товариства.  
Отримував винагороду  на протязi 2014року як Член Наглядової ради - 21915,0грн.. В натуральнiй формi 
винагороду не отримував.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства  не має.  
Обрано на посаду  члена Наглядової ради 18.04.2014 року (протокол Загальних зборів № 17 від 18.04.2014) 
(Причина : звільнення всіх членов НР у звязку з закінченням повноважень, і обрання нового складу). 
Загальний  стаж трудової діяльності 41 роки 5 місяців. 
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти років, та на цей час працює заступником начальника 
виробнично-технічного відділу проектно будівельного підприємства ТОВ "Азовінтекс", мiсцезнаходження: 
87500 Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Леніна, 68а. 
 
 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кузнецов Олександр Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 

ВА 705715 12.05.1997 Слов"янський МВ УМВС України в 
Донецькiй областi 



або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
4) рік народження** 1964 
5) освіта** Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1990р., за 

фахом "Технологiя машинобудування" 
6) стаж роботи (років)** 32 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "КБ Коксохiммаш", завідувач сектором. 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.04.2014 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ 
Коксохiммаш". 
Повноваження Наглядової ради Товариства:  
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 
товариства;  
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення  про  дату  їх  проведення та про 
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних  зборiв  вiдповiдно до статуту 
товариства та у випадках,  встановлених Законом;  
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;  
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших  цiнних паперiв, крiм акцiй;   
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках;  
8) прийняття рiшення про вiдсторонення, обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння;  
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру 
їх винагороди; 
10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;   
11) обрання реєстрацiйної комiсiї;  
12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,  встановлення 
розмiру оплати його послуг;   
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв;  
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про  проведення загальних 
зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  
15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про 
заснування iнших юридичних осiб;  
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 
або перетворення товариства;  
17) прийняття  рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним 
законодавством;  
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу  акцiй;   
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов  договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або 
депозитарiя цiнних  паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розмiру оплати його послуг;  
21) надсилання  пропозицiї акцiонерам про придбання належних  їм простих акцiй особою (особами, що 
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;  
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї  наглядової ради, в тому числi 
прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у  бездокументарну 
форму  iснування.  
Члени наглядацької ради зобов'язанi:  
1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень;  
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими 
внутрiшнiми документами Товариства;  
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства;  
4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової 
ради й у роботi комiтетiв;  
5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження 
iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала 
вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої 
iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  
6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i 
фiнансовий стан Товариства.  
Отримував винагороду як член наглядової ради  за 2014 рiк в розмiрi 29232,0грн.. В натуральнiй формi 
винагороду не отримував.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства  не має.  
Припинено повноваження у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень 18.04.2014 року (протокол 
Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року). Обрано 18.04.2014 року на посаду члена Наглядововї 
ради (протокол Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року.  



Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2014 року  33 рока 7 місяців.  
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний iнженер конструктор, завдувач сектором. На 
цей час працює завiдуючим сектором конструкторського вiддiлу  ПАТ "КБ Коксохiммаш", 
мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл.., м. Слов'янськ , бул.Пушкiна,10. 
 
1) посада Голова ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Ульянченко Людмила Миколаївна 

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

ВВ 246722 24.02.1998 Жовтневий РВ Марiупольського МВ 
УМВС в Донецькiй обл.. 

4) рік народження** 1954 
5) освіта** Вища,Донецькiй державний унiверситет у 1975 р., за фахом 

"Бухгалтерський облiк" 
6) стаж роботи (років)** 39 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ДПI у Донецькiй областi,заступник начальника вiддiлу 
документальних перевiрок юридичних осiб 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

22.04.2011 5 рокiв 

9) опис    Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї регламентованi Статутом ПАТ "КБ 
Коксохiммаш". 
Ревiзiйна комiсiя має право:  
- одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi 
матерiали, бухгалтерськi та iншi документи  протягом 5 днi пiсля її письмового запиту; 
- вимагати скликання засiдань Правлiння та Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли 
виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного 
законодавства України, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством;  
- вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до виключної компетенцiї 
Ревiзiйної комiсiї;  
- залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, вимагати вiд 
правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй;  
- порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, в разi порушення ними Положень, 
правил та iнструкцiй, що прийнятi в  Товариствi. 
Члени ревiзiйної комiсiї можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. 
Ревiзiйна комiсiя своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння 
про результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних, повiдомлень на 
засiданнях органiв управлiння Товариством. Ревiзiйна комiсiя вимагає скликання позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання 
посадових осiб Товариства. Ревiзiйна комiсiя на пiдставi аудиторської перевiрки складає висновки про 
результати перевiрок рiчного балансу та подає їх Правлiнню не пiзнiше нiж за два тижнi до чергових 
Загальних зборiв акцiонерiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права 
затверджувати баланс. Результатом роботи Ревiзiйної комiсiї є акти та висновки за пiдсумками перевiрок, 
якi повиннi бути пiдписанi всiма членами комiсiї або кожним у частинi, що стосується предмету його 
перевiрки.  
Винагороду  на протязi 2014року як Голова ревiзiйної комiсiї не отримувала. В натуральнiй формi 
винагороду не отримувала.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства  не має.  
Протягом звiтного перiоду змiн в складi посадових осiб невiдбувалось. 
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу  документальних 
перевiрок юридичних осiб. На цей час працює  ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" - головний бухгалтер, 
мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 68. 
 
1) посада Член ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Караван Тетяна Михайлiвна 

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

ВВ 470360 19.06.1998 Орджонiкiдзенським РВ 
Марiупольського МВ УМВС в Донецькiй обл 

4) рік народження** 1958 
5) освіта** Вища,Донецькiй державний унiверситет у 1977 р., за фахом 

"Бухгалтерський облiк" 
6) стаж роботи (років)** 36 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс", бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

22.04.2011 5 рокiв 

9) опис    Повноваження та обов'язки ревiзiйної комiсiї регламентованi Статутом ПАТ"КБ Коксохiммаш" та 
Положенням про Ревiзiйну комiсiю.  



Ревiзiйна комiсiя має право:  
- одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi 
матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту;  
- вимагати скликання засiдань Правлiння та Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли 
виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного 
законодавства України, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством;  
- вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;  
- залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, ви-магати вiд 
Правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй;  
- порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, в разi порушення ними Положень, 
правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi.  
Члени Ревiзiйної комiсiї можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. 
Ревiзiйна комiсiя своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння 
про результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних, повiдомлень на 
засiданнях органiв управлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя вимагає скликання позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання 
посадових осiб Товариства. Ревiзiйна комiсiя на пiдставi аудиторської перевiрки складає висновки про 
результати перевiрок рiчного запиту та балансу та подає їх Правлiнню не пiзнiше, нiж за два тижнi до 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають 
права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревiзiйної комiсiї є акти та висновки за пiдсумками 
перевiрок, якi повиннi бути пiдписанi всiма членами комiсiї або кожним у частинi, що стосується предмету 
його перевiрки.   
Як член ревiзiйної комiсiї винагороду в ПАТ "КБ Коксохiммаш" не отримувала. В натуральнiй формi 
винагороду не отримувала.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом звiтного 
перiоду змiн в персональному складi посадових осiб невiдбувалось.   
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс"-начальник фiнансового 
вiддiлу, мiсцезнаходження:87500 Донецька обл., м.Марiуполь,пр.Ленiна,68 
 
1) посада Член ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Винник Ольга Миколаївна 

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

ВВ 145138 04.12.1997 Слов'янським МВ УМВС України в 
Донецькiй областi 

4) рік народження** 1974 
5) освіта** Вища,Донбаська державна машнобудiвна академiя, 2001 рiк., 

за фахом "Економiст" 
6) стаж роботи (років)** 26 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "КБ Коксохiммаш", економiст 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

22.04.2011 5 рокiв 

9) опис    Повноваження та обов'язки  ревiзiйної комiсiї регламентованi Статутом ПАТ"КБ Коксохiммаш" 
та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.  
Ревiзiйна комiсiя має право:  
- одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi 
матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту;  
- вимагати скликання засiдань Правлiння та Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли 
виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного 
законодавства України, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством;  
- вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;  
- залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, ви-магати вiд 
Правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй;  
- порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, в разi порушення ними Положень, 
правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi.  
Члени Ревiзiйної комiсiї можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння . 
Ревiзiйна комiсiя своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння 
про результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних, повiдомлень на 
засiданнях органiв управлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя вимагає скликання позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв, якщо вини-кла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання 
посадових осiб Товариства. Ревiзiйна комiсiя на пiдставi аудиторської перевiрки складає висновки про 
результати перевiрок рiчного запиту та балансу та подає їх Правлiнню не пiзнiше, нiж за два тижнi до 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають 
права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревiзiйної комiсiї є акти та висновки за пiдсумками 
перевiрок, якi повиннi бути пiдписанi всiма членами комiсiї або кожним у частинi, що стосується предмету 
його перевiрки.   
Як член ревiзiйної комiсiї винагороду в ПАТ "КБ Коксохiммаш" не отримувала. В натуральнiй формi 
винагороду не отримувала. 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  
Протягом звiтного перiоду змiн невiдбувалось. 
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: економiст. На цей час працює у ПАТ "КБ Коксохiммаш" 
- провiдний економiст , мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл., м.Слов'янськ,бул. Пушкiна, 10. 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова правлiння 
Мiхеєв Геннадiй 

Євгенiйович 

ВС 139408 05.01.2000 
Слов'янський МВ УМВС України 

в Донецькiй обл. 
14 0.00018003699 14 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Євдокимова Наталiя 
Юрiївна 

КС 135589 22.08.2002 
Краматорським МВ УМВС в 

Донецькiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Член правлiння 
Кузнєцов Сергiй 

Михайлович 

ВВ 595852 05.12.1998 
Слов'янський МВ УМВС України 

в Донецькiй обл. 
180 0.00231476123 180 0 0 0 

Член правлiння 
Соломахiна Олена 

Володимирiвна 

ВЕ 846589 30.05.2002 
Слов'янським  МВ УМВС  в 

Донецькiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Член  правлiння 
Гребiнь Михайло 

Миколайович 

ВА 440822 21.08.1996 
Слов'янським МВ УМВС України 

в Донецькiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Член  правлiння 
Дружинiн Микола 

Миколайович 

ВА 440840 21.08.1996 
Слов'янським МВ УМВС України 

в Донецькiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Голова  наглядової 
ради 

Будяк Сергiй Васильович 

ВА 528296 05.11.1996 
Орджоникiдзенськiй РВ 

Марiупольського МВ УМВС в 
Донецькiй обл.. 

8 0.00010287828 8 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Валяєва Людмила 
Павлiвна 

СВ 700272 29.05.2002 Жовтневим 
РВ Марiупольського МУ УМВС 

України в Донецькiй областi 
8 0.00010287828 8 0 0 0 



Член наглядової 
ради 

Карпов Iгор Володиримр 
ВВ 198115 19.12.1997 Жовтневий 
РВ Марiупольського МВ УМВС 

України в Донецькiй областi 
8 0.00010287828 8 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Кузнецов Олександр 
Михайлович 

д/н 8 0.00010287828 8 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Бєрман Марк Ісаакович 
ВВ 247180 17.03.1998 Жовтневим 
РВ Марiупольського МУ УМВС 

України в Донецькiй областi 
8 0.00010287828 8 0 0 0 

Голова  ревізійної 
комiсiї 

Ульянченко Людмила 
Миколаївна 

ВВ 246722 24.02.1998 Жовтневий 
РВ Марiупольського МВ УМВС в 

Донецькiй 
8 0.00010287828 8 0 0 0 

Член  ревізійної 
комiсiї 

Караван Тетяна 
Михайлiвна 

ВВ 470360 19.06.1998 
Орджонiкiдзенським РВ 

Марiупольського МВ УМВС в 
Донецькiй обл 

0 0 0 0 0 0 

Член  ревізійної 
комiсiї 

Винник Ольга 
Миколаївна 

ВВ 145138 04.12.1997 
Слов'янським МВ УМВС України 

в Донецькiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Усього 242 0.00311206788 242 0 0 0 

 



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

Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" 23605421 
87500 Донецька область 

Марiупольский Марiуполь 
пр.Ленiна,68 

6823184 87.744676692155 6823184 0 0 0 

Кількість за видами акцій 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Усього 6823184 87.744676692155 6823184 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Чергові Позачергові 
Вид загальних зборів 

X   
Дата проведення 18.04.2014 

Кворум зборів 87.837 

Опис Порядок денний затверджено рiшенням наглядової ради, пропозицiї, щодо порядку денного не надходило. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.  Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.  
2.  Затвердження регламенту роботи зборiв.  
3.  Про затвердження звiту голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "КБ 
Коксохiммаш" за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння 
4.   Про затвердження звiту Наглядової ради за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради. 
5.  Про затвердження  висновок Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
6.  Затвердження рiчного звiту ПАТ "КБ Коксохiммаш" за 2013 рiк. 
7.  Затвердження розподiлу прибутку та збиткiв товариства за 2013 рiк з урахуванням вимог, передбачених 
чинним законодавством України.  
8.  Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАО "КБ Коксохiммаш". 
9.  Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльного-правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради. 
Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
ради.  
 
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного Обрання лiчильної комiсiї 
Голосування проводилося бюлетенем № 1 
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ БЮЛЕТЕНЮ: 
Голосували: "ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят два) голоса, що 
складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 
(нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах. 
 
Обрання голови та секретаря загальних зборiв 
Голосування проводилося бюлетенем № 2.  
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ БЮЛЕТЕНЮ: 
Голосували: "ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят два) голоса, що 
складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.  "ПРОТИ" - 0 
(нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
1. Обрати членами лiчильної комiсiї загальних зборiв ПАТ "КБ Коксохiммаш" 18.04.2014 року: Цибакову 
Наталiю Григорiвну, Єрмакову Ольгу Олегiвну, Бакшеєву Альону Юрiївну.     
Головою лiчильної комiсiї обрано Цибакову Наталiю Григорiвну (протокол лiчильної комiсiї № 1 вiд 
18.04.2014 року). 
2.  Обрати головою Загальних зборiв ПАТ КБ Коксохiммаш" 18.04.2014 року Степанова Юрiя 
Олександровича. Обрати секретарем Загальних зборiв ПАТ "КБ Коксохiммаш" 18.04.2014 року Матвiєнко 
Вiкторiю Леонiдiвну. 
 
ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного Затвердження регламенту роботи зборiв 
Голосування проводилося бюлетенем № 3. 
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ БЮЛЕТЕНЮ: 
Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят два) голоса, що 
складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 
(нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних 
зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, 
присутнiх на загальних зборах. 
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв ПАТ "КБ Коксохiммаш" 18.04.2014 року: 
По питанням 3,4,5 порядку денного час доповiдi до 10 хв. По iншим питанням порядку денного час 
доповiдi до 5 хв. Виступи по обговоренню доповiдей до 3 хв. Збори планується провести за 1 годину 30 
хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного вiдбувається з використанням бюлетенiв для 
голосування. З питань 8, 9 прийняття рiшення вiдбувається шляхом кумулятивного голосування, з iнших 
питань - шляхом простого голосування. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати 
секретаревi зборiв письмово.     
 
ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного Про затвердження звiту голови правлiння про результати фiнансово-



господарської дiяльностi ПАТ "КБ Коксохiммаш" за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту голови правлiння.  
Голосування проводилося бюлетенем № 4. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ  
БЮЛЕТЕНЮ: 
Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят два) голоса, що 
складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах.  "ПРОТИ" - 0 
(нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах. 
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Затвердити звiт голови 
правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "КБ Коксохiммаш" за 2013 рiк. 
 
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного Про затвердження звiту Наглядової ради за 2013 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.   
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ  БЮЛЕТЕНЮ: 
Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят два) голоса, що 
складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 
(нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних 
зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, 
присутнiх на загальних зборах. 
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Затвердити звiт 
Наглядової ради  за 2013 рiк. 
 
П'ЯТЕ  ПИТАННЯ порядку денного Про затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
Голосування проводилося бюлетенем № 6. 
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв 
вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят два) голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд 
загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах. 
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити висновок 
Ревiзiйної комiсiї  за 2013 рiк. 
 
ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного Затвердження рiчний звiт ПАТ "КБ Коксохiммаш" за 2013 рiк    
Голосування проводилося бюлетенем № 7. 
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ БЮЛЕТЕНЮ:Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв 
вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят два) голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд 
загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах. 
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Затвердити рiчний звiт ПАТ 
"КБ Коксохiммаш" за 2013 рiк. 
 
СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного Затвердження розподiлу прибутку та збиткiв товариства за 2013 рiк з 
урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.  
Голосування проводилося бюлетенем № 8.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ БЮЛЕТЕНЮ: 
Голосували: "ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят два) голоса, що 
складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 
(нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
У зв'язку з наявнiстю непокритих збиткiв вiд господарської дiяльностi за звiтний перiод у сумi 1486000 
грн. - прибуток для розподiлу вiдсутнiй. Покриття збиткiв провести за рахунок прибуткiв наступних 
перiодiв. 
 
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 
Наглядової ради ПАТ "КБ Коксохiммаш".  
Голосування проводилося бюлетенем № 9. 
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ  БЮЛЕТЕНЮ:Голосували:"ЗА" - 27321448 (двадцять сiм 
мiльйонiв триста двадцать одна тисяча чотириста сорок вiсiм) голосiв, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд 
загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 
вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) 
голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах , якi 
розподiлилися наступним чином: 
1.  БУДЯК С.В.Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят два) 
голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 



"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
2.  ВАЛЯЄВА Л.П. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят 
два) голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
3.  КАРПОВ I.В. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят 
два) голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
4.  КУЗНЄЦОВ О.М. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста 
шiстдесят два) голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних 
зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Припинити повноваження 
членiв Наглядової ради Будяка Сергiя Васильовича, Валяєвої Людмили Петрiвни, Карпов Iгоря 
Володимировича, Кузнєцова Олександра Михайловича   
 
ДЕВ'ЯТЕ  ПИТАННЯ порядку денного Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльного-
правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлення розмiру винагороди 
членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв 
з членами Наглядової ради 
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ:Голосували:"ЗА" - 34151810 (тридцять чотири мiльйона 
сто п'ятдесят одна тисяча вiсiмсот десять) голосiв, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної 
голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 
вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах , якi розподiлилися наступним 
чином: 
1.  БУДЯК С.В. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят 
два) голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
2.  ВАЛЯЄВА Л.П.Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят 
два) голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
3.  КАРПОВ I.В.Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят 
два) голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
4.  БЄРМАН  М.I.Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста шiстдесят 
два) голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
5.  КУЗНЄЦОВ О.М.Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тридцять  тисяч триста 
шiстдесят два) голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних 
зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
  На голосування винесено наступний проект рiшення:   
Затвердити умови цивiльного-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та 
встановити розмiр винагороди членам Наглядової ради.  
Iнших проектiв рiшення не надходило. 
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот 
тридцять  тисяч триста шiстдесят два) голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, 
присутнiх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд 
загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
  На голосування винесено наступний проект рiшення:   
Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
ради голову правлiння ПАТ "КБ Коксохiммаш" Мiхеєва Геннадiя Євгенiйовича   



Iнших проектiв рiшення не надходило. 
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ. Голосували: "ЗА" - 6830362 (шiсть мiльйонiв вiсiмсот 
тридцять  тисяч триста шiстдесят два) голоса, що складає 100.0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв акцiонерiв, 
присутнiх на загальних зборах.  "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд загальної голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд 
загальної голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. 
ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Обрати членами Наглядової ради Будяка Сергiя Васильовича, Валяєву Людмилу Павлiвну, Карпова Iгоря 
Володимировича, Бєрмана Марка Iсааковича, Кузнєцова Олександра Михайловича.  
Затвердити умови цивiльного-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та 
встановити розмiр винагороди членам Наглядової ради.  
Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
ради голову правлiння ПАТ "КБ Коксохiммаш" Мiхеєва Геннадiя Євгенiйовича   
Виступив голова Загальних зборiв ПАТ "КБ Коксохiммаш" з iнформацiєю, що з усiх питань, 
запропонованих у порядку денному Загальних зборiв товариства, рiшення прийнятi, порядок денний 
вичерпаний, у зв'язку з цим Загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства Публiчного акцiонерного 
товариства "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування" оголошено закритими.  
 
.  
 
 
 
 
 

 
 
 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство " Експерт-капiтал" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36174922 
Місцезнаходження 87534 Донецька область Марiупольський м.Марiуполь Кронштадтська,11 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ 286608 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

10.10.2013 

Міжміський код та телефон +38 2629371332 
Факс +38 2629371332 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 
Опис ПрАТ "Експерт-капiтал" надає послуги зберiгача цiнних паперiв ПАТ "КБ 

Коксохiммаш" Товариство не планує вiдмову вiд послуг ПрАТ " Експерт-
капiтал" у майбутньому. У зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї випуску 
акцiй укладен Договiр про вiдкриття рахункiв власникам iменних цiнних 
паперiв випуску, що дематерiалiзується № Е-002/10 вiд 16.06.2010р. 

 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ПрАТ "Страхова компанiя АСКО-Донбас Пiвдений" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24311259 
Місцезнаходження 84205 Донецька область д/н м. Дружковка Ленiна, 37 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Серiя АВ №330012 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

ДКРРФПУкраїни 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

30.03.2007 

Міжміський код та телефон (06267) 4-25-27, 4-43-41 
Факс (06267) 4-25-27 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Здiйснення обов'язкового страхування цвiльно - правової вiдповiдальностi 

власника транспортного засобу. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 04071 м. Київ Київський м. Київ вул. Нижний вал 17/8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Правила ЦДЦП 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Правила затверженi Рішенням Нацiональною комiсiя цiнних паперiв та 
фондового ринку № 2092 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон 044 2796540 
Факс 044 2791322 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а 

саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв 
Опис Послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах, 

обслуговування операцiй щодо розмiщення цiнних паперiв 
бездукументарної форми iснування та обслуговування операцiй щодо 
випущених цiнних паперiв. 



 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю АФ "Донаудитконсалт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30998764 
Місцезнаходження 83015 Донецька область Краснолиманський смт.Ярова Красноармійська,7 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

2389 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0504718826 
Факс  
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 
Опис Провдення аудиторської перевiрки з питань пiдствердження фiнансової 

звiтностi за перiод з 01.01.2014 по 31.12.2014 р., надання висновку 
незалежого аудитора спецiального призначення про достовiрнiсть звiтностi 
за зазначений перiод, а також письмову iнформацiю (звiт) незалежного 
аудитора, складену за МСФЗ. 

 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.05.2010 23/05/1/10 

Донецьке 
теруправлiння 

Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA 4000068670 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.25 7776180 1944045.00 
100.000000000

000 

Опис 
Свiдоцтво № 29/05/1/06 вiд 06.10.2006 р.  скасовано у зв'язку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй.На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами 
емiтента не здiйснювалась. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) не подавалась, намiрiв щодо реєстрацiї будь яких цiнних паперiв не 
приймалось. Додаткової емiсiї акцiй не було. В 2014р. була угода по купівлі-продажу акцій поза фондовою біржею за номіналом. 

 



XI. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
ПАТ "КБ Коксохiммаш" було створено за наказом Совнаркома СРСР у 1945 роцi та 
тривалий час було провiдною в СРСР конструкторською органiзацiєю у галузi 
коксохiмiчного машинобудування.  
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного 
машинобудування" є новим найменування Вiккритого акцiонерного товариства, яке 
створено шляхом перетворення державного пiдприємства в вiдкрите акцiонерне 
товариство без змiни профiлю пiдприємства вiдповiдно з рiшенням Донецького 
регiонального вiддiлення Фонду Держмайна України 30 травня 1996 року № 2641. 
Вiдповiдно до галузевої належностi Товариство вiдноситься до Мiнiстерства 
промислової полiтики України.Рiшення Колегiї  Мiнпромполiтики України вiд 16 
листопада 2010 року № 12/5 затвердженого наказом Мiнпромполiтики вiд 19.11.2010 р. 
№ 590  ПАТ "КБ Коксохiммаш" атестовано як наукова органiзацiя i визначено головною 
органiзацiєю з питань науково-технiчного забезпечення за напрямком: "Розробка 
машин i устаткування для коксохiмiчного виробництва". Свiдоцтва № 2010-3 вiд 16 
листопада 2010 року.  
Основнi напрямки господарчої дiяльностi:  
71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг 
технiчного консультування в цих сферах;  
29.91 - Виробництво машин i устатковання для металургiї;  
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля.  
З 09.09.2010 року ПАТ "КБ Коксохiммаш" застосовує сертифiковану TIC TuV вiдповiдно 
до ISO 9001:2008 систему менеджменту якостi для наступної областi дiї 
"Проектування i розробка машин i устаткування для коксохiмiчних виробництв, 
iнжинiринговi послуги". Реєстрацiйний номер сертифiкату №  ТIС 15 100 107054.  
Більш двох місяців на теріторії Словянська проводились бойові дії. Діяльність 
підприємства була пристановлена з 12.05.2014 по 13.06.2014рр. Оплата простоя -
375,5тис.грн. Вібуховою хвилею вибило вікна, заміна вікон коштувало - 96,0тис.грн. 
Також у підприємства було викрано автомобілі Хонда Аккорд та ГАЗ 2117 401 
 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
 
ПАТ "КБ Коксохiммаш" складається з одного пiдприємства, до складу якого входить 
iнженерно-адмiнiстративний корпус. У iнженерно-адмiнiстративному корпусi (м. 
Слав"янськ, бульвар Пушкiна,10) розташованi конструкторський вiддiл, допомiжнi 
вiддiли та служби (вiддiл технiчної документацiї, група електроних систем, 
господарський вiддiл, бухгалтерiя) i адмiнiстрацiя ПАТ. Дочiрнiх пiдприємств, 
фiлiй та представництв ПАТ не має.  
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не 
було. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Показники: 
1. Облiкова чисельнiсть працiвникiв: у 2009р.-144осiб; у 2010р.-108осiб; у 2011р.-
104осiб; у 2012р.-87осiб; у 2013р. - 96осiб; у 2014р. – 88осіб. 
2. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв: у 2009р.-141осiб; у 2010р.-122осiб; у 
2011р.-107осiб; у 2012р.- 86осiб; у 2013р. - 90осiб; у 2014 – 90осіб. 
3. Кiлькiсть працiвникiв якi працюють у фiлiях, представництвах, iнших 
вiдокремлених пiдроздiлах немає. 
4. Працiвники, якi працюють за сумiсництвом - 2012р.-7 осiб; 2013 р. – немає; 2014 
р. - немає. 
5. Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу: у 2009р. - немає; у 
2010р.- немає; у 2011р.- 1особа; у 2012р.- немає; у 2013р. - немає;у 2014р. – 
89осіб. 



6. Фонд оплати працi:у 2009р.- 4507,0тис.грн.; у 2010р.- 3751,1тис.грн.; у 2011р.-
3807,7тис.грн.; у 2012р.- 2773,7тис.грн.; у 2013р. - 3848,6тис.грн.; у 2014р. – 
3501,8 тис.грн. 
 Фонд оплати працi у 2014р. зменшився на 346,8тис. грн. (9,01% ) вiдносно 2013р. 
за рахунок переведення підприємства на неповний робочий час.  
Звачаючи на даний факт продовжують залишатися труднощi комплектування 
конструкторських пiдроздiлiв молодими перспективними фахiвцями. Профспiлкова 
органiзацiя створена с дати заснування Конструкторського бюро. Колективний договiр 
на 2013-2015 рр. укладений 15.05.2013р. та зареєстрований 04.06.2013р. Прийом на 
роботу працiвникiв здiйснюється вiдповiдно до КЗпП України. Прийом на роботу 
працiвникiв пенсiйного вiку здiйснюється з оформленням термiнових трудових 
договорiв. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення вiдповiдностi 
рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Основним документом, 
що визначає кадрове забезпечення i потрiбну квалiфiкацiю працiвникiв органiзацiї є 
штатний розклад. Штатний розклад створюється на поточний рiк вiдповiдно до 
затвердженої структури управлiння. Штатний розклад узгоджується з Наглядовою радою 
i затверджується Головою правлiння. Забезпечення необхiдного рiвня квалiфiкацiї 
працiвникiв органiзацiї забезпечується через безперервне поглиблення i розширення 
їх знань через: самостiйне навчання на робочому мiсцi в процесi виконання 
виробничих завдань; навчання на семiнарах, конференцiях; навчання на курсах 
пiдвищення квалiфiкацiї; навчання у вищих учбових закладах.  
Узагальненi данi про рiвень освiти працiвникiв станом на 31.12.2014р.: повна вища 
- 58 осiб; базова вища, неповна вища - 15 осiб; закiнчена повна середня освiта та 
особи, якi не мають середньої освiти - 15осiб. 
Деякi соцiальнi заходи, якi указанi в Колективному договорi на перiод 2013-
2015роки: 
1. Оплата додаткових вiдпусток (1 вересня) одному з батькiв дитини, котра йде до 
першого класу; оплата додаткових вiдпусток (3 днi) у зв'язку з одруженням, 
народженням дитини, у разi смертi родичiв фактична сума – 137,78 грн. 
2. Винагорода при досягненнi пенсiйного вiку, ювiлейних дат фактично - 24496 грн; 
3. Надання матерiальної допомогиразового характеру фактично – 10920 грн.; 
4. Надання працiвникам безпроцентних позик фактично - 267500грн. 
Зобов'язання емiтента, що стосуються можливостi участi працiвникiв емiтента у його 
статутному капiталi вiдсутнi. 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств. 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозiцiї щодо реоганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 
надходило. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Пiдприємством затверджено Наказ №5 "Про облiкову полiтику у 2014р." вiд 
08.01.2014р.  
На пiдставi Закону України вiд 16.07.1999г. № 996-X1V "Про бухгалтерський облiк i 
фiнансову звiтнiсть в Українi", мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 
(МСФЗ), Податкового кодексу України i Статуту товариства з метою дотримання 
пiдприємством єдиної методики вiдображення операцiй та забезпечення своєчасного 
надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi. В своїй 
облiковiй полiтицi Товариство керується принципами автономностi, обачностi, 
достовiрностi, повноти висвiтлення, превалювання сутностi над формою, 



послiдовностi, обачностi, нарахування i вiдповiдностi доходiв i витрат, 
перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi та єдиного грошового вимiрника.  
Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик 
=Основнi засоби. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (оцiнюється за 
умовно-первiсною вартiстю). Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо 
вiдносяться до придбання активу. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати 
на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної 
експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i 
обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям 
капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в 
якому вони були понесенi.  
Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання 
активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за 
вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Знос визнається у прибутку або збитку за 
прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного 
компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає 
очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу.  
Термiни корисного використання груп основних засобiв в роках представленi таким 
чином: Будiвлi та споруди вiд 5 до 50 Машини та обладнання вiд 2 до 50рокiв; 
Транспортнi засоби вiд 5 до 25рокiв; Iнструменти та iнвентар вiд 1 до 35рокiв.  
Лiквiдацiйна вартiсть активу є очiкуваною сумою, яку Компанiя могла б отримати 
зараз вiд продажу активу за вирахуванням витрат на продаж виходячи з припущення, 
що вiк активу i його технiчний стан вже вiдповiдає очiкуваному у кiнцi термiну 
його корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання 
i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. 
Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, 
враховується як змiна облiкової оцiнки. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi 
основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з 
балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку.  
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом 
основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, 
безпосередньо пов'язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується. 
Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно об'єктам основних засобiв, 
починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони 
знаходяться в мiсцi i станi, що забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв 
керiвництва.  
=Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi i якi мають 
обмеженi строки корисного використання, оцiнюються за вартiстю придбання за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення 
корисностi. Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням 
лiквiдацiйної вартостi. Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за 
прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання 
нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, 
оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних 
вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання 
нематерiальних активiв, строки використання яких є обмеженими, складають: Строки 
корисного використання в роках Програмне забезпечення та iншi вiд 2 до 10. У разi 
знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: 
вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої 
вартостi за вирахуванням витрат на продаж.  
=Запаси. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю 
чи за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому 
вибуттi їх оцiнка робиться за методом iдентифiкованої вартостi. Собiвартiсть 
готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i 
матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а 
також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат(розраховану на основi 
нормативного використання виробничих потужностей), i не включає витрати по 
позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу 
запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення 
виробництва та реалiзацiю.  
=Товариство визначає категорiю фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi. 
Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз 
встановленими виплатами або виплатами, якi можуть бути визначеними, якi не 
котируються на активному ринку. Позики та дебiторська заборгованiсть, виникають 
коли Товариство надає грошовi кошти, товари або послуги безпосередньо дебiтору, 
крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу же або 
протягом короткого промiжку часу. Позики та дебiторська заборгованiсть включаються 
до складу оборотних активiв, за винятком тих, строк погашення яких бiльший за 12 
мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи включаються до категорiї необоротних 
активiв.  



=Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи та зобов'язання 
первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на здiйснення операцiї. 
Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкращим чином пiдтверджує цiна 
операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi враховується тiльки при 
виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть 
пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, 
при застосуваннi яких використовуються тiльки наявнi доступнi ринковi данi. При 
первiсному визнаннi позики та дебiторська заборгованiсть визнаються за їх 
собiвартiстю.  
=Позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть 
представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Компанiєю шляхом 
надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi, крiм тiєї дебiторської 
заборгованостi, яка створена з намiром продажу вiдразу або протягом короткого 
термiну або, яка котирується на вiдкритому ринку. Позики та дебiторська 
заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської 
заборгованостi i векселiв. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, 
за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. 
Такi класифiкуються як необоротнi активи. Всi iншi фiнансовi активи класифiкуються 
як доступнi для продажу. Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi 
фiнансовi iнструменти Компанiї включають iнвестицiї наявнi для продажу, векселi, 
грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя має ряд iнших фiнансових iнструментiв, 
таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у 
своїй дiяльностi.  
=Послiдуюча оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання позики та 
дебiторська заборгованiсть та фiнансовi зобов'язання Товариства оцiнюються за 
амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної процентної ставки, за 
вирахуванням збиткiв вiд знецiнення для фiнансових активiв, з вiдображенням 
результатiв у Звiтi про фiнансовi результати. Премiї та дисконти, у тому числi й 
первiснi витрати на здiйснення операцiї, включаються до балансової вартостi 
вiдповiдного iнструменту та амортизуються з використанням ефективної процентної 
ставки iнструмента. Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов'язань 
строком менш одного року вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням 
розрахункових коригувань по кредиту. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань 
бiльш одного року розраховується шляхом дисконтування майбутнiх договiрних 
грошових потокiв по поточнiй ринковiй процентнiй ставцi для подiбних фiнансових 
iнструментiв, iнформацiя про яку є доступною для Товариства. Грошовi потоки вiд 
короткострокових фiнансових активiв та зобов'язань не дисконтуються. На кожну дату 
звiтностi Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансових 
активiв. Фiнансовi активи є знецiненими тодi i тiльки тодi, коли є об'єктивне 
свiдчення знецiнення в результатi однiєї чи кiлькох подiй, якi вiдбулись пiсля 
первiсного визнання активу, та якi здiйснили пiдлягаючий надiйнiй оцiнцi вплив на 
очiкуваннi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу.  
=Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових 
активiв, коли: - термiн дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд фiнансового 
активу припиняється, - використано право вимоги грошових коштiв, якi обумовленi 
договором, - Товариство вiдмовилось вiд таких прав.  
=Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська 
заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша 
дебiторська заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, а в 
подальшому оцiнюється по амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної 
процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецiнення. Резерв пiд знецiнення 
позик та дебiторської заборгованостi створюється в випадках, коли iснує об'єктивне 
свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi 
вiдповiдно з первiсними умовами. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по 
основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються суттєвi фiнансовi труднощi контрагента, 
ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або 
прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю 
активу i приведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу 
зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у прибутках 
та збитках у складi iнших витрат. Коли дебiторська заборгованiсть становиться 
неповоротною, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. 
Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат iнших витрат.  
=Грошовi кошти Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у 
банках i короткостроковi депозит из первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв з 
дати їх розмiщення. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх 
еквiваленти включають грошовi кошти та їх еквiваленти як зазначено вище, за 
вирахуванням вартостi непогашених банкiвських овердрафтiв. Грошовi кошти, що 
вiдображаються за статею балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти" завжди доступнi 
для оплати поточних зобов'язань i не є предметом будь-яких договiрних обмежень 
щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань. залишок на 31.12.2012 
року на поточному рахунку в банку в нацiональнiй валютi-5 тис.грн  



=Позиковi кошти. Позиковi кошти первiсно та у подальшому визнаються за номiнальною 
вартiстю Позиковi кошти вiдображаються у складi поточних зобов'язань, крiм 
випадкiв, коли Товариство є безумовне право вiдкласти розрахунок по зобов'язанню 
щонайменше на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.  
=Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська 
заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю, та 
згодом вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 
ставки вiдсотка.  
=Передплати одержанi Передплати одержанi визнаються по первiсно одержаним сумам.  
=Резерви по зобов'язанням i платежам Резерви по зобов'язанням i платежам - це 
нефiнансовi зобов'язання, якi визнаються у випадках, коли у Товариства є поточнi 
юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, i коли iснує 
ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися по зобов'язанням, та їх 
суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Резерви оцiнюються по 
теперiшнiй вартостi витрат, якi , як очiкується, будуть потрiбнi для погашення 
зобов'язання iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає 
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, якi притаманнi 
зобов'язанню. Збiльшення резерву iз часом визнається як процентний дохiд.  
=Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою 
суму поточного та вiдстроченого податку.  
=Поточний податок Сума поточного податку визначається виходячи з величини 
оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд 
прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi 
доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей 
оподаткування в iншi перiоди, а також виключає взагалi не пiдлягають оподаткуванню 
або вирахуванню для цiлей оподаткування статтi. Зобов'язання щодо поточного 
податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, 
встановлених законодавством, що набрав або практично набрав чинностi на звiтну 
дату.  
=Вiдстрочений податок Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових 
рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй 
звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при 
розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як 
правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. 
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць 
за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, 
достатньої для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та 
зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi 
пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i 
зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi 
на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток. Балансова вартiсть вiдстрочених 
податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i 
зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, 
достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є 
високою. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток 
розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового 
законодавства), встановлених законодавством, що набрало або практично набрав 
чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового 
активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i 
активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Компанiї (станом на звiтну дату) у 
вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та 
зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi 
згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових 
активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється 
одним i тим самим податковим органом, i Компанiя має намiр здiйснити взаємозалiк 
поточних податкових активiв i зобов'язань.  
=Пенсiйнi зобов'язання Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Компанiя 
здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати 
кожного працiвника. Витрати Компанiї за такими внесками включенi до статтi 
"Заробiтна плата i вiдповiднi витрати". Дана сума включається до витрат того 
перiоду, коли вони фактично понесенi.  
=Визнання доходiв Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi 
винагороди, отриманої або який пiдлягає отриманню, i являють собою суми до 
отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, 
за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних 
вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть ("ПДВ"). 
=Реалiзацiя товарiв Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання 
всiх наведених нижче умов: - Компанiя передала покупцевi всi iстотнi ризики i 
вигоди, пов'язанi з володiнням товарами; -Компанiя бiльше не бере участь в 
управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює 
проданi товари; - Сума доходiв може бути достовiрно визначена; - Iснує висока 



вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i - Понесенi або 
очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.  
=Надання послуг. Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може 
бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi 
з операцiєю, надiйдуть до Компанiї i понесенi, або очiкуванi витрати, пов'язанi з 
операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.  
=Акцiонерний капiтал К акцiонерному капiталу вiдносяться простi акцiї. Витрати, 
якi безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, облiковуються в капiталi як 
зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. Вартiсть викуплених власних 
акцiй облiковується як зменшення власного капiталу. Власнi викупленi акцiї не 
впливають на загальну кiлькiсть випущених акцiй, але зменшують число акцiй, якi 
знаходяться у обiгу.  
=Умовнi зобов'язання та активи. Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй 
звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за 
винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi 
вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй 
звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня 
ймовiрнiсть припливу економiчних вигод. 
Змiн облiкової политики протягом року не було. 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
*Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє емiтент: 
Основною продукцiєю ПАТ "КБ Коксохiммаш" є:  
- iнжинiрiнговi послуги, а саме конструкторська документацiя на всi основнi 
технологiчнi машини i устаткування коксових батарей, установок мокрого i сухого 
гасiння коксу, коксопробних i коксосортувальних вiддiлень коксохiмiчних 
пiдприємств;  
- виготовлення обладнання, запасних частин (нестандартне електрообладнання);  
- iнженерно-технiчнi послуги (авторський нагляд у процесi виготовлення, монтажу, 
наладки, випробувань i пуску устаткування в експлуатацiю);  
- iншi роботи (послуги).  
Вся документацiя розробляється на пiдставi початкових вимог ГПI "Гiпрококс" 
(м.Харкiв) або ПАТ "Коксохiмпроект" (м.Донецьк) з урахуванням iндивiдуальних вимог 
замовникiв (коксохiмiчних пiдприємств i виробництв). Бюджетного фiнансування ПАТ 
не має.  
У 2014роцi загальний обсяг виконаних емiтентом робiт, у сферi надання 
iнжинiрiнгових послуг, у натуральному и грошовому вимiрi склав 5689тис.грн., у 
тому числi власними силами - 5689тис.грн.. Вiд загального обсягу виконаних робiт 
експорт складає - 100% - (Південно-африканська республіка,Iндiя). 
Серед робiт, виконаних емiтентом у 2014р., слiд пiдкреслити наступнi:  
1. Надання інжинірингових послуг (авторський нагляд) в частини конструкции ДМ, 
установки парасольки, газоперепускного візка і колектора БВК  для КБ №4 
Візакхапатнамского металургійного комбінату   (VSP), Індія (договiр на суму 
7,5тис.дол.США);  
2. Інжинірингові послуги, що включають розробку технічної документації 
дверіз'ємної машини для коксової батареї № 9 Білайського металургійного комбінату 
(BSP) (Індія), замовник DON EQUIPMENT CC (Південна Африка). (Договiр на суму 
180тис.дол.США); 
3. Інжинірингові послуги, що включають розробку  технічної документації  в повному 
об'ємі (бейсик і детальний інжиніринг) устаткування коксової батареї № 3 



Роуркельского металургійного заводу (Індія), замовник DON EQUIPMENT CC (Південна 
Африка). (Договiр на суму 120тис.дол.США); 
4. Інжинірингові послуги, що включають розробку  технічної документації  в повному 
об'ємі (бейсик і детальний інжиніринг) на машини, устаткування УСТК і устаткування 
коксової батареї за проектом будівництва коксохімічного комплексу на заводі NMDC 
(Індія), замовник DON EQUIPMENT CC (Південна Африка).  (Договiр на суму 
430,5тис.дол.США); 
У 2014 роцi чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) склав 
5689тис. грн. Виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 4208 тис.грн. Чистий 
прибуток за звiтний період - 627тис. грн.  
Роботи (послуги), що виконуються (надаються) ПАТ "КБ Коксохiммаш" користуються 
постiйним (стабiльним) попитом на глобальному ринку iнжинiрингових робiт (послуг). 
ПАТ "КБ Коксохiммаш" постiйно приймає участь в тендерах на поставку машин i 
обладнання для коксохiмiчних виробництв України, Росiї, Iндiї та iнших країн як 
розробник конструкторської документацiї.  
*Залежнiсть вiд сезонних змiн: Виробництво продукцiї ПАТ "КБ Коксохiммаш" не 
залежить вiд сезонних змiн.  
*Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв: Ринки збуту емiтентом робiт 
(послуг) знаходяться у межах територiї України та за її межами. 
Всього у 2013роцi виконувалися роботи на коксохiмiчних пiдприємствах, у тому 
числi: 6коксохiмiчних пiдприємств, у тому числi: - для 2-х коксохiмiчних 
пiдприємств Iндiї; для 4-х коксохiмiчних пiдприємств України. 
* Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи щодо зменшення ризикiв, захисту 
своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: Нестабiльне становище 
виробництва у коксохiмiчнiй галузi, вiдсутнiсть збалансованих програм модернiзацiї 
та розвитку коксохiмiчної галузi України, вiдсутнiсть достовiрної iнформацiї про 
довгостроковi програми будiвництва i модернiзацiї коксохiмiчних пiдприємств за 
межами України не дозволяють здiйснити повноцiнне довгострокове планування 
дiяльностi Конструкторського бюро за обсягами та строками розробки 
конструкторської документацiї, джерелам та обсягам фiнансування, та здiйснити у 
повному обсязi технiчне переоснащення у всiх сферах виробничої дiяльностi, 
особливо для розробки конструкторської документацiї.  
До областi ризикiв можна вiднести наступнi фактори:  
-активiзацiя дiяльностi конкурентiв;  
-змiни структури попиту на iнжинiринговi послуги;  
-змiни цiн на iнжинiринговi послуги;  
-змiни курсу обмiну iноземних валют;  
-змiни валютного та податкового законодавства України. 
Передбачуваними дiями iз зниження ризикiв з боку Емiтента є:  
-зростання конкурентоспроможностi Емiтента шляхом зменшення собiвартостi проектної 
документацiї та зростання виробництва працi (широке втiлення комп'ютерних 
технологiй i систем управлiння проектами); 
-покращення маркетингу з пошуку замовникiв;  
-участь в трендах на постачання машин i обладнання для коксохiмiчних виробництв 
спiльно з машинобудiвними пiдприємствами на основi довгострокових угод про спiльну 
дiяльнiсть;  
-робота з замовниками з своєчасного коректування договiрних цiн i графiкiв 
платежiв;  
-перехiд на розрахунки з зарубiжними замовниками в Євро;  
-створення резервiв на покриття непередбачених втрат.  
*Про канали збуту та методи продажу, якi використовує емiтент: Виробництво 
продукцiї в ПАТ "КБ Коксохiммаш" має одиничний характер. Всi роботи виконуються за 
господарськими договорами (контрактами) iз конкретними споживачами, основними з 
яких є коксохiмiчнi та машинобудiвнi виробництва.  
*Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: Виробництво продукцiї в ПАТ 
"КБ Коксохiммаш" не залежить вiд сировини.  
*Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює 
свою дiяльнiсть емiтент: Конструкторськi та проектнi органiзацiї - галузь 
виробництва, в якiй Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть. Головною вiдмiннiстю цiєї 
галузi виробництва є перехiд на виробництво з замовлень та облiк специфiчних 
потреб i вимог замовникiв в стислi термiни. 
Стан розвитку цiєї галузi виробництва характеризується:  
-комплексним використанням комп'ютерних технологiй i сучасного обладнання в усiх 
сферах дiяльностi (проектування, ведення архiву технiчної документацiї, копiювання 
i розмноження документацiї, пiдтримка та вiдстеження iнформацiї про вирiб на 
протязi усього життєвого циклу, управлiння документообiгом i бiзнес-процесами, 
контроль виконавчої i трудової дисциплiни i т.д.);  
-втiленням автоматичних систем керування виробництвом в усiх його аспектах.  
* Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку: 
Емiтент постiйно здiйснює технiчне переобладнання конструкторських робочих мiсць з 
метою використання комп'ютерних технологiй в процесi розробки конструкторської 



документацiї. Станом на 31.12.2014року комп'ютеризовано 100% конструкторських 
робочих мiсць  
* Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) 
емiтента: Основними конкурентами ПАТ "КБ Коксохiммаш" в Українi є:  
-Приватна науково-виробнича фiрма "Днiпротехсервiс", м. Днiпропетровськ; 
-ТОВ "Укрпроммаш", м. Слов'янськ;  
-Приватне пiдприємство "Кокс", м Слов'янськ;  
-Слов'янський механiчний завод, м. Слов'янськ  
Основною продукцiєю ВАТ "КБ Коксохiммаш" є конструкторська документацiя та 
iнженерно-технiчнi послуги (авторський нагляд у процесi виготовлення, монтажу, 
наладки, випробувань i пуску устаткування в експлуатацiю). ПАТ "КБ Коксохiммаш" 
постiйно приймає участь в тендерах на поставку машин та обладнання для 
коксохiмiчних виробництв України, Росiї, Iндiї та iнших країн як розробник 
конструкторської документацiї.  
*Перспективи плати розвитку:  
1.Продовжити спiвпрацю з коксохiмiчними пiдприємствами Iндiї.  
2.Активiзувати роботи на ринку коксохiмiчного обладнання Росiйської Федерацiї.  
3.Продовжити пошук замовникiв на ринках Захiдної Європи.  
*Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають 
бiльше 10% в загальному об'ємi постачання: Сировина i матерiали, що 
використовуються ПАТ "КБ Коксохiммаш" у виробництвi продукцiї складають не бiльше 
2% вiд загальних витрат емiтента. Потреби емiтента в сировинi i матерiалах 
повнiстю задовольняються за рахунок регiонального ринку. 
 
 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
Динамiка активiв за останнi п'ять рокiв 2010  2011  2012  2013 2014 
Незавершене будiвництво:                37     34      -    - - 
Нематерiальнi активи:                   1286  1152  1049  945 826 
Основнi засоби:                         1873  1732  1627  1993 1876 
Вiдстроченi податковi активи:           0     0     0     0     0 
Усього Необоротнi активи:               4970  2884  2676  2938 2702 
Запаси:                                 132   88    78    73 61 
Незавершене виробництво:                8675  13288 8159  7922 7932 
Дебiторська заборгованiсть:  
за товари, роботи, послуги              26      0     0   170  170 
за виданими авансами      0     0   0  0 102 
за розрахунками з бюджетом              0     164   250     0 26 
iнша поточна дебiторська заборгованiсть 296   90    32     87 0 
грошовi кошти та їх еквiв., в нац.валютi27    57      5    77   69 
грошовi кошти та їх еквiв., в iн.валютi 252   943     0     0 5 
Iншi оборотнi активи                    141     0     0     0 0 
Усього Оборотнi активи                  4522 14630 8524  8329 8365 
 
Таким чином спостерiгається незначне збільшення активiв.   
Вибуття активів протягом останніх пяти років: 
У 2014р. сталося вибуття активiв: 
- Викрадено автомобілі на сумму 213,0тис.грн. 
- Списано комп'ютерної технікі на суму 88,0тис.грн. 
- Списано інвентар на суму 12,0тис.грн. 
 
2013р.: 
будівлі і споруди - 9,0тис.грн.- списано асфальтове покриття 
інструменти і прилади - 19,6тис.грн.- списані креслярські комбайни, вимірювальні 
прилади 
інші ОЗ - 39,4тис.грн.- списані інші ОЗ 
 
2012р.: 
машини та обладнання - 31,9тис.грн.- списана оргтехніка 
 
2011р: 
будівлі та споруди  - 18,9тис.грн.- продано загородження виробничо-лабораторного 
комплексу 
МНМА - 2,0тис.грн - списані МНМА 
 



2010: 
машини і обладнання - 2,9тис.грн.- списані кондиціонери 
МНМА - 2,2тис.грн - списані МНМА 
 
Основнi придбання протягом останнiх п"яти рокiв:  
2009рiк: 
- Капiтальнi ремонти виробничо - лабораторного корпуса - 225тис.грн.;  
- Придбання оргтехнiки - 204тис.грн.. 
2010рiк: 
- Капiтальнi ремонти виробничо - лабораторного корпуса - 95тис.грн.;  
- Придбання оргтехнiки - 30тис.грн.. 
2011рiк: 
- Придбання оргтехнiки - 30тис.грн.; 
- придбання огорожi - 30тис.грн.. 
2012рiк: 
- Придбання оргтехнiки - 30тис.грн.. 
2013рiк: 
- Система автономного забезпечення теплом виробничолаборатоного комплексу 
362тис.грн.; 
- Комп"ютери, кондицiонери - 113тис.грн.. 
- Репрографiчний комплекс - 16тис.грн. 
2014рік: 
- Придбання оргтехніки - 6тис.грн. 
 
 
 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація 
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами 
виконавчого органу, афiлiйованими особами. 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Пiдприємство використовує власнi основнi засоби , орендованих немає. Основнi 
засоби, якi утримуються на балансi  емiтента знаходяться за адресою: 84122 
Донецька область, м.Слов'янськ, бульвар Пушкiна,10.  ПАТ "КБ Коксохiммаш" володiє 
наступними основними засобами:   
-будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - виробничо-лабораторний корпус, 
асфальтове покриття, гараж, матерiальний склад, мiнi АТЗ, огорожа виробничого 
корпусу, павiльон,сарай.  
-машини та обладнання - компьютера, монiтори, принтери, сервер ами, системнi 
блоки, стенд автоматизированих систем та iншi.  
-iнструменти та iнвентар - прибори,вольтмер, дифектоскор ультразвуковий, комбайнi 
креслярнi, меблi та iншi нематерiальнi активи - технiчна документацiя, програмне 
забезпечення.  
*Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання. Виробничi потужностi ПАТ 
складаються з виробничо-лабораторного корпуса, матерiального складу, гаража, 
сараю, меблiв, оргтехнiки, приладiв та iнвентарю.     
Ступiнь використання основних засобiв:   
-будiвлi та споруди - 100%; 
-машини та обладнання - 95%; 
-iншi - 100%. 
Об'єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням. На 
пiдприємствi дотримуються належний режим експлуатацiї i зберiгання обладнання.  



В 2014роцi пiдприємством витрачено на поточнi ремонти- 147тис.грн., капiтальнi 
ремонти непроводились. Спосiб утримання активiв: активи утримуються за власнi 
кошти пiдприємства. Основнi засоби: будiвлi та споруди - утримуються в робочому 
станi - iнструменти, прилади, iнвентар - утримуються в робочому станi, проводяться 
замiни запчастин та дрiбнi ремонти; - iншi необротнi матерiальнi активи - 
утримуються у належному станi.    
Будь-якi значнi правочини емiтента щодо основних засобiв не вiдбувалися.   
Обмеження володiння, користування та розпорядження основними засобами емiтент не 
має.   
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: 
Екологiчних чинникiв, що можуть означитися на використаннi активiв пiдприємства 
фахiвцями пiдприємства не виявлено.    
*Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення 
основних засобiв. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або 
удосконалення основних засобiв Товариство у найближчий час немає, через 
вiдсутнiсть коштiв. 
 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Iстотний вплив на дiяльнiсть емiтента виказує слабка технiчна оснащенiсть такої 
сфери дiяльностi емiтента, як конструкторська. Вiдносно низький рiвень заробiтної 
плати не дозволяє вiдновити склад конструкторських пiдроздiлiв квалiфiкованими 
фахiвцями особливо в галузi автоматизованого (електронного) проектування, притягти 
молодi кадри. Ступенi залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень не 
значна. Нестабiльне становище виробництва у коксохiмiчнiй галузi, вiдсутнiсть 
збалансованих програм модернiзацiї та розвитку коксохiмiчної галузi України, 
вiдсутнiсть достовiрної iнформацiї о довгострокових програмах будiвництва i 
модернiзацiї коксохiмiчних пiдприємств за межами України не дозволяють здiйснити 
повноцiнне довгострокове планування дiяльностi Конструкторського бюро по обсягам 
та строкам розробки конструкторської документацiї, джерелам та обсягам 
фiнансування, здiйснити у повному обсязi технiчне переоснащення виробництва та 
перейти на широке використання комп'ютерних технологiй у всiх сферах виробничої 
дiяльностi, особливо для розробки конструкторської документацiї.  
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента також є:  
- активiзацiя дiяльностi конкурентiв;  
- змiни структури попиту на iнжинiрiнговi послуги;  
- змiни цiн на iнжинiрiнговi послуги;  
- змiни курсу обмiну iноземних валют;  
- змiни валютного i податкового законодавства України. 
 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
 
Протягом звiтного перiоду пiдприємство ненараховувало та несплачувало штрафнi 
санкцiї. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Джерелом фiнансування виробничої дiяльностi ПАТ "КБ Коксохiммаш" у 2014роцi 
зовнiшньоекономiчнi контракти. Бюджетного фiнансування ПАТ "КБ Коксохiммаш" не 
має. Фiнансування дiяльностi з використовуванням кредитiв банкiв емiтент не 
здiйснює у зв'язку з високим  рiвнем кредитних ставок i фiнансовою нестiйкiстю 
органiзацiї.   Фахiвцями була проведена оцiнка лiвiдностi пiдприємства 
(лiквiднiсть означає здатнiсть перетворити актив в грошi без втрат його ринкової 
вартостi).  
Коефiцiєнти, якi використовуються при аналiзi лiквiдностi, дозволяють оцiнити 
ефективнiсть використання активiв):   
 За оцiнками фахiвцiв пiдприємства: 
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 
обчислюється як спiввiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв та поточних 
фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 
показує, яку частину боргiв пiдприємства може бути погашено негайно. Нижня межа 
коефiцiєнта дорiвнює 0,25.  
У 2013р. = 77,0/10809,0 = 0,0071. 



У 2014р. = 74,0/9982,0 = 0,0074 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi  протягом останніх років значно нижче 
нормативного, отже, пiдприємство нездатне негайно погасити  значну частину боргiв.   
 
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi: 
К 2013р.= 8329,0/10809,0=0,77 
К 2014р.= 8365,0/9982,0=0,83 
Характеризує достатнiсть оборотних коштiв для погашення боргiв протягом року. 
Показник загальної лiквiдностi на пiдприємствi за результатами дiяльностi 2014року 
менше рекомендованого позитивного значення i свiдчить, що на кожну позичену гривню 
у 2014р. пiдприємство має 0,83гривнi власних, що свiдчить, що пiдприємство не може 
за рахунок власних коштiв покрити свою поточну кредиторську заборгованiсть. 
 
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi(або незалежностi): 
К 2013р.= 458,0/11267,0=0,041 
К 2014р.= 1085,0/11067,0= 0,098 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi свiдчить про питому вагу власного капiталу 
пiдприємства у загальнiй сумi коштiв, авансованих у дiяльнiсть пiдприємства. Цей 
показник знаходиться значно менше рекомендованого значення. Дiяльнiсть пiдприємтва 
фiнансується за рахунок позикових коштiв. 
 
4. Коефiцiєнт структури капiталу: 
К 2013р. = 10809,0/458,0 = 23,60 
К 2014р.= 9982,0/1085,0 = 9,2 
    Коефiцiєнт свiдчить, що у фiнансово-господарськiй дiяльностi пiдприємства у 
2014 році брали участь здебiльшого позикові кошти, показник  значно нижче 
рекомендованого нормативного значення. На пiдставi проведеного аналiзу можна 
вiдзначити, що фiнансовий стан пiдприємства в цiлому  нестабiльний, робочого 
капiталу недостатньо. 
  
Отже пiдприємство залежить вiд iнвесторiв. Проаналiзувавши економiчнi показники, 
слiд зробити висновки, що фiнансове становище товариства нестiйке. Власний капiтал 
меньше розмiру статутного капiталу, тобто присутніознаки можливого банкрутства. 
Пiдвищення рiвня лiквiдностi можливе через рацiоналiзацiю органiзацiї використання 
фiнансових ресурсiв, полiпшення результатiв виробничої i комерцiйної дiяльностi. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Усi роботи виконуються за прямими договорами iз конкретними споживачами, основними 
з яких є коксохiмiчнi та машинобудiвнi виробництва. Бюджетного фiнансування не 
має. 
 
Станом на 31.12.2014р. укладенi довгостроковi договори, загальна вартiсть 
договорiв: 170,0тис.євро, 225,0тис.дол.США, робота за якими ще не виконана, при 
виконаннi у повному обсязi робiт за договорами очiкуваний прибуток складе 
500,0тис.грн. 
 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
Заходи  спрямованi на успiшну роботу ПАТ "КБ Коксохiммаш" у 2015 роцi:  
1. продовжити спiвпрацю з коксохiмiчними пiдприємствами Iндiї. 
2. активiзувати роботи на коксохiмiчного обладнання Росiйської Федерацiї.  
3. продовжити пошук замовникiв на ринках Захiдної Європи. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Забезпечення постiйної готовностi пiдприємства до проведення проектно-
конструкторських робiт iз створення для коксохiмiчних виробництв машин i 
устаткування, засобiв механiзацiї i автоматизацiї з технiчними характеристиками, 
що задовольняють вимогам замовникiв i вiдповiдним обов'язковим (нормативним) 
вимогам. Заявлена полiтика складається з наступних основних принципiв: - 
Забезпечення високої якостi розробок вiдповiдно до вимог замовникiв при 
одночасному активному впливi на формування цих вимог з урахуванням накопиченого 



досвiду i знання перспектив розвитку технологiї i забезпечення постiйної 
готовностi пiдприємства до проведення проектно- конструкторських робiт iз 
створення для коксохiмiчних виробництв машин i устаткування, засобiв механiзацiї i 
автоматизацiї з технiчними характеристиками, що задовольняють вимогам замовникiв i 
вiдповiдним обов'язковим нормативним) вимогам. Систематична робота по накопиченню 
досвiду експлуатацiї створеного устаткування в цiлях вироблення пропозицiй 
потенцiйним замовникам по його модернiзацiї в умовах виробництва, що змiнюються. 
Квалiфiкованi кадри, грамотне управлiння, сучаснi засоби i методи проектування - 
гарантiя задоволення вимог i очiкувань замовникiв. Постiйне вдосконалення системи 
управлiння якiстю на основi стандартiв серiї 9001. 
 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
 
Станом на 31.12.2014року не має судових справ стороною у яких би виступало ПАТ "КБ 
Коксохiммаш". 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
*Подiї пiсля дати балансу: Важливi або iстотнi подiї, що могли призвести до 
можливих ризикiв у перiод iз 1 сiчня 2014року по дату затвердження фiнансових 
звiтiв на зборах акцiонерiв не вiдбувалися, а саме: 
- Нiякi дебiтори Товариства, заборгованiсть яких ранiше була признана сумнiвною, 
не були об'явленi банкрутами; 
- Переоцiнка активiв пiсля звiтної дати, яка свiдчить про стiйке зниження їх 
вартостi, визначеної на дату балансу, не проводилася; 
- Iнформацiя про фiнансовий стан i пiдсумки дiяльностi дочiрнiх та асоцiйованих 
пiдприємств, яка б свiдчила про стiйке зниження вартостi їх акцiй на фондових 
бiржах, не отримувалась (Товариство не має дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств); 
- Продаж запасiв, який свiдчить про необ'рунтованостi оцiнки чистої вартостi їх 
реалiзацiї на дату балансу, не проводилася; 
- Матерiали про уточненнi розмiру страхового вiдшкодування, переговори по якому 
велися на звiтну дату, вiд страхових органiзацiй не отримувались; 
- Помилки чи порушення законодавства, якi призвели до викривлення даних фiнансової 
звiтностi, не були виявленi; - Рiшення про реорганiзацiю Товариства не приймалося; 
- Придбання цiлiсного майнового комплексу не вiдбувалося; 
- Рiшення про припинення операцiй, якi складають значну частину основної 
дiяльностi пiдприємства, не приймались; 
- Знищення (втрата) активiв пiдприємства внаслiдок пожару, аварiї, стихiйного лиха 
чи iншої надзвичайної подiї не вiдбувалося; 
- Контракти по значним капiтальним та фiнансовим iнвестицiям не складалися; 
- Законодавчi акти, якi б значно впливали на дiяльнiсть Товариства, не приймалися; 
- Дивiденди за звiтний перiод пiсля дати балансу оголошенi не були. 
У 2014роцi значно вирiс курс iноземної валюти, що повинно сприятливо вплинути на 
фiннсовому станi пiдприємтся, у зв"язку з тим, що експорт виконаних робiт складає 
100% вiд загального обсягу. 
 
 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

Найменування основних 
засобів На 

початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 1993.000 1876.000 0.000 0.000 1993.000 1876.000 

- будівлі та споруди 1812.000 1761.000 0.000 0.000 1812.000 1761.000 

- машини та обладнання 148.000 108.000 0.000 0.000 148.000 108.000 

- транспортні засоби 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

- інші 32.000 7.000 0.000 0.000 32.000 7.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 1993.000 1876.000 0.000 0.000 1993.000 1876.000 

 
Пояснення :  Ведеться класифiкацiя основних засобiв по групам у вiдповiдностi з МСФЗ. 
При розрахунку амортизацiї беруться до уваги термiн корисного використання об'єкта 
основних засобiв до первiсної вартостi на початок звiтного перiоду на кожний 
iнвентарний об'ект, (у розрахунку на календарний мiсяць). Термiни корисного 
використання груп основних засобiв в роках представленi таким чином: Будiвлi та 
споруди вiд 5 до 50рокiв; Машини та обладнання вiд 2 до 50рокiв; Транспортнi 
засоби вiд 5 до 25рокiв; Iнструменти та iнвентар вiд 1 до 35рокiв. Основнi засоби 
облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали 
мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв щодо використання за 
призначенням (первiсна вартiсть). В процесi використання основнi засоби 
зношуються. В балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю (з 
урахуванням суми зносу). Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування 
зносу ведеться у вiдомостi облiку основних засобiв. 
 
Невиробничих основних засобiв на пiдприємствi немає. 
 
Основні засоби на початок звiтного періоду складали: первiсна вартiсть - 
4316,0тис.грн.. знос - 2323,0тис.грн., залишкова вартiсть - 1993,0тис.грн., а 
саме: 
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 2761,0тис.грн., знос - 949,0тис.грн., 
залишкова вартiсть 1812,0тис.грн.; 
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 1030,0тис.грн., знос - 882,0тис.грн., 
залишкова вартiсть - 148,0тис.грн.; 
- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 214,0тис.грн., знос - 213,0тис.грн.. 
залишкова вартiсть - 1,0тис.грн.; 
- iнструменти та iнвентар: первiсна вартiсть - 311,0тис.грн., знос - 
279,0тис.грн., залишкова вартiсть - 32,0тис.грн. 
 
Протягом року поступило основних засобiв на загальну суму 6,0тис.грн., а саме: 
- машини та обладнання - комп"ютер. 
 
Протягом звiтного року вибуло основних засобiв на загальну суму: первiсна вартiсть 
- 313,0тис.грн., знос - 313,0тис.грн., залишкова вартiсть - 0,0тис.грн., а саме: 
- транспортні засоби: первiсна вартiсть - 213,0тис.грн., знос - 213,0тис.грн., 
залишкова вартiсть 0,0тис.грн. (автомобіль Соболь та автомобіль ACCORD) 
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 88,0тис.грн., знос - 88,0тис.грн., 
залишкова вартiсть 0,0тис.грн. (застапріла компьютерна техніка) 
- iнструменти та iнвентар: первiсна вартiсть - 12,0тис.грн., знос - 12,0тис.грн., 
залишкова вартiсть - 0,0тис.грн.(комбайни креслярські) 
 



На кiнець звiтного року основнi засоби складають: первiсна вартiсть - 
4009,0тис.грн.. знос - 2133,0тис.грн., залишкова вартiсть - 1876,0тис.грн., а 
саме: 
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 2761,0тис.грн., знос - 1000,0тис.грн., 
залишкова вартiсть 1761,0тис.грн.; 
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 948,0тис.грн., знос - 840,0тис.грн., 
залишкова вартiсть - 108,0тис.грн.; 
- iнструменти та iнвентар: первiсна вартiсть - 300,0тис.грн., знос - 
293,0тис.грн., залишкова вартiсть - 7,0тис.грн. 
Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнейний. 
 
Ступiнь зносу основних засобiв: 
-будiвлi та споруди - 36%; 
-машини та обладнання - 89%; 
-iншi - 98%. 
 
Ступiнь використання основних засобiв: 
-будiвлi та споруди-100%; 
-машини та обладнання-95%; 
-iншi- 100%. 
 
Спосiб утримання активiв - активи утримуються за власнi кошти. Основнi засоби 
пiдприємства пiдтримуються у робочому станi за необхiднiстю проводяться поточнi 
ремонти будiвель, споруд та iншi, технiчни огляди транспортних засобiв, 
профiлактика основних засобiв. Основнi засоби пiдприємства: 
-будiвлi та споруди утримуються в робочому станi- капiтальних ремонтiв не було, 
проводились лише поточнi ремонти; 
-машини та обладнання - утримуються в робочому станi,проводятьсяi поточнi ремонти; 
В 2014роцi пiдприємством витрачено на поточнi ремонти- 147,0тис.грн. Товариство не 
має на балансi основних засобiв, оформлених у заставу та таких, щодо яких iснує 
обмеження прав власностi. Основнi засоби використовуються для власної 
господарської дiяльностi. Орендованих основних засобiв немає. Джерелом придбання 
основних засобiв є o6iгoвi кошти. У планах емiтента є пiдтримувати основнi засоби 
в робочому станi, придбання за власний рахунок сучасної обчислювальної технiки, 
конструкторських мiсць електронного проектування, розмножувальної технiки та iнше. 
 
Основнi засоби розташованi в м. Слов'янськ, б-р Пушкiна,10. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1085 458 

Статутний капітал (тис.грн.) 1944 1944 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1944 1944 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(1085.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 
капіталу(1944.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство 
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні 
зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний 
капітал АТ на кінець звітного періоду становить  1523 тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 
155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 4.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 9978.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 9982.00 Х Х 
Опис Непогашена частина боргу (податковi зобовязання)- 4,0тис.грн. 

 
Непогашена частина боргу (iншi зобов"язання) складають 9978,0тис.грн.: 
Станом на 31.12.2014року поточна кредиторська заборгованiсть за: 
- товари, роботи, послуги складає 68,0тис.грн.(за комунальнi послуги); 
- зi страхування - 5,0тис.грн.- единой соцiальний внесок; 
- з оплати працi - 149,0тис.грн.- заборгованiсть працiвникам за грудень 2014року. 
- з одержаних авансiв - 9701,0тис.грн.в т.ч.: 
    -   DON Equipment close corporation gree PD - 8502,0тис.грн.; 
    - S.T.A.Techniks&Engineering(США) _ 828,0тис.грн. 
    - iншi незначнi - 371,0тис.грн. 
Iншi поточнi зобов"язання - 55,0тис.грн.:  
 _ заборгованiсть перед профспiлковим комiтетом -32,0тис.грн.; 
 _ заборгованiсть по лiкарняним -11,0тис.грн.; 
 - податковий кредит з ПДВ. - 12,0тис.грн. 

 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
                   що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

27.01.2014 27.01.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                          

18.04.2014 18.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                          

21.10.2014 21.10.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                          

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 1 0 

2 2013 1 0 

3 2014 1 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

  X 

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше Рахункова комiсiя, призначена загальними зборами 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше д/н 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше протягом останнiх 3 рокiв позачергових зборiв не було 

 
Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради                          5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 

Кількість представників держави                           0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        5 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8 
 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 

 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                        д\н у складi наглядової ради не створено комiтетiв 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                           X   

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди             X 

Інше                                     д\н 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                X   

Інше (запишіть)                                                                          д\н 

 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   

X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена  

  X 

Інше (запишіть)                                                                          д\н 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 



Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  3  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Так Ні Так 

 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                        д/н 

 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
торінці 



ринок цінних 
паперів 

товаристві акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Ні Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Так Так Так Так 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 

Інше (запишіть)                                        д\н 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                       X   

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 

Інше (запишіть)                                        д\н 

 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 
 

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант               X 

Перевірки не проводились                                  X 

Інше (запишіть)                                        д\н 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 



За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 

Інше (запишіть)                                        д\н 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 
 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 

 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                            X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                        д\н 

 
Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

Не визначились                                          X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий: д\н 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: д\н 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
 д\н 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро  
коксохiмiчного машинобудування" 

за ЄДРПОУ 00190302 

Територія  ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1414100000 
Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 112 

Вид економічної діяльності  ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI IНЖИНIРИНГУ, 
ГЕОЛОГIЇ ТА ГЕОДЕЗIЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНIЧНОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ 

за КВЕД 71.12 

Середня кількість працівників  90   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 84122 Донецька область Слов'янський м.Слов'янськ бульвар 
Пушкiна,10, т.38(06262) 2-36-91 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 945 826 
1152 

первісна вартість 1001 1757 1757 1716 
накопичена амортизація 1002 812 931 564 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 
Основні засоби 1010 1993 1876 1732 
первісна вартість 1011 4316 4009 3173 
знос 1012 2323 2133 1441 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 
Усього за розділом I 1095 2938 2702 2884 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 7995 7993 
13376 

Виробничі запаси 1101 73 61 88 
Незавершене виробництво 1102 7922 7932 13288 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 170 170 
-- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- 102 
-- 

з бюджетом 1135 -- 26 164 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 87 -- 90 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 77 74 1000 
Готівка 1166 1 2 1 
Рахунки в банках 1167 76 72 999 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- -- 
Усього за розділом II 1195 8329 8365 14630 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 1200 -- -- -- 



групи вибуття 
Баланс 1300 11267 11067 17514 



 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 

ходу на МСФЗ 
                                                   1 2 3 4 5 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 1944 1944 
1944 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1486 -859 128 
Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- -- 
Усього за розділом I 1495 458 1085 2072 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 
-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- -- 
Усього за розділом II 1595 -- -- -- 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 
-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 300 -- 
-- 

товари, роботи, послуги 1615 1 68 109 
розрахунками з бюджетом 1620 2 4 26 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 42 5 50 
розрахунками з оплати праці 1630 219 149 153 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 10206 9701 
15104 

Поточні забезпечення 1660 -- -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 39 55 -- 
Усього за розділом IІІ 1695 10809 9982 15442 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 
-- 

Баланс 1900 11267 11067 17514 
 
 
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк 
та фiнансову звiтнiсть в Українi" за №996-XIV вiд 16.07.1999р.(зi змiнами) та 
вiдповiдних Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та iнших нормативних 
документiв. що регулюють бухгалтерський облiк в Українi.  
Пiдприємством затверджено Наказ №5 "Про облiкову полiтику у 2014р." вiд 
08.01.2014р. 
Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України - гривнi. 
Метою складання "Звiту про фiнансовий стан (Балансу)" є надання повної, правдивої, 
достовiрної iнформацiї про фiнансовий стан пiдприємства станом на 31 грудня 2014 
року. 
Iнвентаризацiя активiв та зобов'язань пiдприємства проводилась на пiдставi Наказу 
"Про проведення iнвентаризацiї в 2014 роцi" за №14 вiд 29.09.2014р. 
- запаси ТМЦ станом на 01.10.2014р. 
- основнi засоби станом на 01.10.2014р. 
- незавершенi капiтальнi  iнвестицiї станом на 01.10.2014р. 
- розрахунки з дебiторами та кредиторами - 01.10.2014р. 
 
 
 Нематерiальнi активи.  
Згiдно до МСБО №38 "Нематерiальнi активи" та Наказу про облiкову полiтику 
пiдприємства об'єкти нематерiальних активiв оцiнюються за собiвартiстю. Термiни 
корисного використання нематерiальних активiв визначаються умовами контрактiв по 
придбанню або використанням нематерiального активу, судженням спецiалiстiв або 



мiнiмального термiну, що встановлений законодавством. Амортизацiя нематерiальних 
активiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом 
передбачувального термiну їх корисного використання, встановленого 
правовстановлюючим документом. 
Станом на 31.12.2014року нематерiальнi активи складають: первiсна вартiсть - 
1757тис.грн., накопичена амортизацiя - 931,0тис.грн., залишкова вартiсть - 
826,0тис.грн. (техдокументацiя, програмне забезпечення).   
 
 Основнi засоби.  
Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi МСБО №16 "Основнi 
засоби".  
Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. 
Основнi засоби вiдображаються в звiтностi по собiвартостi за вирахуванням 
накопиченої амортизацiї.  
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування 
зносу протягом передбачуваного термiну їх корисного використання i вiдображається 
у складi витрат. Амортизацiя нараховується з дати введення об'єктiв до 
експлуатацiї, а для об'єктiв основних засобiв, зведених господарським способом - з 
моменту завершення будiвництва об'єкта i його готовнiсть до експлуатацiї. По 
земельних дiлянках амортизацiя не нараховується. 
Для встановлення термiну корисного використання, яка визначається в момент 
введення в експлуатацiю об'єкта ОЗ на пiдприємствi створено постiйно дiючу 
комiсiю. Комiсiя визначає термiни корисного використання об'єктiв ОЗ в залежностi 
вiд технiчних умов, але не нижче мiнiмально допустимих термiнiв, встановлених 
ст.145 Податкового Кодексу України. 
Iнвентаризацiя основних засобiв проводилась станом на 01 жовтня 2014р., згiдно з 
Наказом №14 вiд 29.09.2014р.  
 
Основні засоби на початок звiтного року складали первiсна вартiсть - 
4316,0тис.грн.. знос - 2323,0тис.грн., залишкова вартiсть - 1993,0тис.грн.: 
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 2761,0тис.грн., знос - 949,0тис.грн., 
залишкова вартiсть 1812,0тис.грн.; 
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 1030,0тис.грн., знос - 882,0тис.грн., 
залишкова вартiсть - 148,0тис.грн.; 
- транспортнi засоби: первiнса вартiсть - 214,0тис.грн., знос - 213,0тис.грн.. 
залишкова вартiсть - 1,0тис.грн.; 
- iнструменти та iнвентар: первiсна вартiсть - 311,0тис.грн., знос - 
279,0тис.грн., залишкова вартiсть - 32,0тис.грн. 
 
Протягом року поступило основних засобiв на загальну суму 6,0тис.грн. - машини та 
обладнання (комп"ютер). 
 
Протягом звiтного року вибуло основних засобiв на загальну суму: первiсна вартiсть 
- 313,0тис.грн., знос - 313,0тис.грн., залишкова вартiсть - 0,0тис.грн., а саме: 
- транспортні засоби: первiсна вартiсть - 213,0тис.грн., знос - 213,0тис.грн., 
залишкова вартiсть 0тис.грн.; 
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 88,0тис.грн., знос - 88,0тис.грн., 
залишкова вартiсть 0,0тис.грн.; 
- iнструменти та iнвентар: первiсна вартiсть - 12,0тис.грн., знос - 12,0тис.грн., 
залишкова вартiсть - 0тис.грн. 
 
На кiнець звiтного року основнi засоби складають: первiсна вартiсть - 
4009,0тис.грн.. знос - 2133,0тис.грн., залишкова вартiсть - 1876,0тис.грн., а 
саме: 
- будинки та споруди: первiсна вартiсть - 2761,0тис.грн., знос - 1000,0тис.грн., 
залишкова вартiсть 1761,0тис.грн.; 
- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 948,0тис.грн., знос - 840,0тис.грн., 
залишкова вартiсть - 108,0тис.грн.; 
- iнструменти та iнвентар: первiсна вартiсть - 300,0тис.грн., знос - 
293,0тис.грн., залишкова вартiсть - 7,0тис.грн. 
 
 Запаси.  
Для вiдображення в облiку запасiв пiдприємством застосовуються принципи та методи 
передбаченi Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку № 2 "Запаси" та 
здiйснюється згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. 
Запаси на пiдприємствi класифiкуються наступним чином: 
- основна сировина, матерiали та паливно - енергетичнi запаси; 
- незавершене виробництво; 
- запаснi частини; 
Запаси визнаються пiдприємством, якщо вони належать йому та: 



- наявна вiрогiднiсть отримання економiчної вигоди вiд їх використання в 
майбутньому; 
- їх вартiсть може бути достовiрно оцiнена. 
Пiдставою для включення (списання) матерiальних цiнностей в (iз) склад(у) запасiв 
є передача ризикiв i вигод, що пов'язанi з володiнням запасiв. 
До собiвартостi запасiв включаються витрати: 
суми сплаченi постачальникам, за вирахуванням непрямих податкiв; 
суми мита при ввезенi; 
суми непрямих податкiв що пов'язанi з придбанням запасiв, що не повертаються 
пiдприємству; 
транспортнi - заготiвельнi витрати - витрати на заготiвлю запасiв, сплата тарифiв 
за погрузочно-вантажнi роботи та транспортування запасiв всiма видами транспорту 
до мiсця їх використання, включая витрати на страхування ризикiв транспортування 
запасiв; 
iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв та приведенням їх 
до стану, що придатнi  до використання в запланованих цiлях. 
Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО вiдповiдної одиницi запасiв. Протягом 
звiтного року зазначений метод вибуття запасiв не змiнювався. 
      Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей проводилась товариством станом 
на 01 жовтня 2014, згiдно з Наказом №14 вiд 29.09.2014р. 
 
Станом на 31.12.2014року виробничi запаси складають 61,0тис.грн., а саме:  
- покупнi полуфабрикати - 28,0тис.грн.;  
- паливо - 1,0тис.грн.;  
- будівельні матеріали -1,0тис.грн. 
- запаснi частини - 16,0тис.грн.; 
- малоцiннi-швидкозношувальнi предмети - 15,0тис.грн..   
Резерв знецінення запасів -0тис.грн. 
 
Незавершене виробництво станом на 31.12.14рiк становить 7932,0тис.грн.. 
 
 Дебiторська заборгованiсть.   
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть облiковується як фiнансовий актив на 
пiдставi МСБО №39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". 
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує вирогиднiсть отримання 
пiдприємством майбутнiх економiчних вигiд може бути достовiрно визначена її сума. 
Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi по чистiй реалiзацiйнiй 
вартостi, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву 
сумнiвних боргiв.  
 Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством розраховується один раз на рiк на пiдставi 
аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. У разi, якщо суми нарахованого 
резерву недостатньо для списання безнадiйної дебiторської заборгованостi, рiзниця 
списується на витрати звiтного перiоду. 
Списання дебiторської заборгованостi проводиться в на пiдстав наступних 
документiв: 
- рiшення суду;  
- даних iнвентаризацiї та наказу керiвника пiдприємства про списання 
заборгованостi; 
- iнших документiв (наприклад: вiдмова в позовi у зв'язку з неплатоспроможнiстю 
боржника). 
 
Станом на 31.12.2014року Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, за чистою 
реалiзацiйною вартiстю, складає 170,0тис.грн. - ПАТ "Алчевський коксохiмiчний 
завод".  
Резерв сумнівних боргів не нараховувався. 
 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами станом на 31.12.14р. становить - 
102,0тис. грн. - авансовi внески за електроенергiю, газ, інтернет, аудиторські 
послуги. 
 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 26,0тис.грн. – 
розрахунки по податку с доходів фізичних осіб. 
 
Грошовi кошти.   
Станом на 31.12.2014р. горошовi кошти складають:  
- поточнi рахунки в банках в нацiональнiй валютi - 72,0тис. грн.;  
- в касi пiдприємства - 2,0тис.грн.. 
 
Власний капiтал.  
Статутний капітал. 



Станом на 31.12.2014р. зареєстрований акцiонерний капiтал складає: - Номiнальна 
вартiсть акцiй - 0,25 грн./шт. - Кiлькiсть простих акцiй - 7776180 шт.  Розмiр 
статутного капiталу - 1944045грн.   
 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). 
Непокритий збиток на початок року в балансi пiдприємства складов 1486,0тис.грн. 
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2014р.пiдприємство отримало 
чистий прибуток у розмiрi 627,0тис.грн.. 
Непокритий збиток на кiнець звiтного року складає 859,0тис.грн.. 
 
Кредиторська заборгованiсть.   
Станом на 31.12.2014року поточна кредиторська заборгованiсть за: 
- товари, роботи, послуги складає 68,0тис.грн.(за комунальнi послуги); 
- з бюджетом - 4,0тис.грн. – військовий збір, оренда землі; 
- зi страхування - 5,0тис.грн.- единой соцiальний внесок; 
- з оплати працi - 149,0тис.грн.- заборгованiсть працiвникам за грудень 2014року. 
- з одержаних авансiв - 9701тис.грн.: 
      - DON Equipment close corporation gree PD - 8502,0тис.грн.; 
      - S.T.A.Techniks&Engineering(США) – 828,2тис.грн.. 
      - інші незначні - 371,0тис.грн. 
 
Iншi поточнi зобов"язання - 55,0тис.грн.: 
- заборгованість перед профспілковим комітетом - 32,0тис.грн.; 
- заборгованість по лікарняним - 11,0тис.грн. 
- податковий кредит ПДВ - 12,0тис.грн. 
Валюта балансу станом на 31.12.2014р. становить 11067,0тис.грн. 
 
 

Голова правлiння ________________ Мiхеєв Геннадiй Євгенiйович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Евдокімова Наталія Юріївна 
               (підпис)     

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське 
бюро  коксохiмiчного машинобудування" 

за ЄДРПОУ 00190302 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 5689 7451 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (4208) (4587) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 1481 2864 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 1200 351 
Адміністративні витрати  2130 (1764) (2095) 
Витрати на збут 2150 (--) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (290) (763) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 627 357 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 627 357 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 627 357 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 627 357 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 74 122 
Витрати на оплату праці 2505 3797 3894 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1377 1444 
Амортизація 2515 241 247 
Інші операційні витрати 2520 829 932 
Разом 2550 6318 6639 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 7776180 7776180 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 7776180 7776180 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.08063080 0.04590940 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 0.08063080 0.04590940 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
Звiт про сукупнi доходи (Звiт про фiнансовий результат) було пiдготовлено з 
урахуванням вимог МСБО №1 "Подання фiнансової звiтностi". Метою складання Звiту 
про сукупнi доходи є подання користувачам повної, правдивої i неупередженої 
iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства за 
звiтний 2014рiк.  
   
Товарообмiннi (бартернi)операцiї у звiтному перiодi не проводились. 
Пiдприємство застосовує принцип нарахування при формуваннi доходiв та витрат, якi 
були понесенi для отримання даних доходiв.  
Облiкова полiтика використовується в облiку доходу, який виникає в результатi 
таких операцiй i подiй: 
а) продаж товарiв; 
б) надання послуг;  
Дохiд вiд продажу товарiв має визнаватися в разi задоволення всiх наведених далi 
умов:  
а) покупцевi переданi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;  
б) суму доходу можна достовiрно оцiнити;  
г) ймовiрно, що до пiдприємства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з 
операцiєю;  
д) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно 
оцiнити. 
Дохiд вiд надання послуг має визнаватися в перiодi надання послуг виходячи з 
загальної вартостi договору. Якщо фiнансовий результат вiд договору не може бути 
достовiрно визачений, виручка визнається тiльки в сумi понесених витрат, якi 
можуть бути вiдшкодованi.  
Витрати на пiдприємствi визнаються при виконаннi наступних умов: 
- cума витрат може бути достовiрно оцiнена; 
- в майбутньому виникає зменшення економiчних вигод, що пов'язанi зi зменшенням 
активу або збiльшення зобов'язання. 
Витрати на пiдприємствi класифiкуються по призначенню, а саме: 
- собiвартiсть реалiзацiї; 
- адмiнiстративнi витрати; 
- iншi операцiйнi витрати; 
Витрати визнаються пiдприємством в тому звiтному перiодi, в якому визнаються 
доходи для отримання яких вони були понесенi (принцип вiдповiдностi доходiв та 
витрат), або тодi , коли становиться очевидним , що данi витрати не приведуть к 
отриманню будь яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної оплати грошових коштiв 
або iншої форми оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшились або 
повнiстю спожитi. Витрати якi неможливо пов'язати з доходом визначеного перiоду, 
вiдображаються в складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були понесенi. 
 
Протягом 2014року: 



Чистий дохід від дохiд вiд дiяльностi у сферi iнжинiрингу- 5689,0тис.грн. 
Собівартість реалізованої продукції - 4208,0тис.грн. 
Інші операційні доходи - 1200,0тис.грн.:  
- дохiд вiд продажу iноземної валюти - 101,0тис.грн., 
- доходи від операційних курсових різниць – 1087,0тис.грн., 
- відсотки банку по залишках на поточних рахунках – 12,0тис.грн. 
Адміністративні витрати- 1764,0тис.грн. 
Інші операційні витрати - 290,0тис.грн. 
- собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 47,0тис.грн.,  
- збитки від операційної курсової різниці – 71,0тис.грн., 
- нестачі і втрати від псування цінностей – 15,0тис.грн.,  
- інші витрати операційної діяльності – 157,0тис.грн. 
Чистий фінансовий результат (прибуток) - 627,0тис.грн. 
 
 
 
 

Голова правлiння ________________ Мiхеєв Геннадiй Євгенiйович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Евдокімова Наталія Юріївна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро  
коксохiмiчного машинобудування" 

за ЄДРПОУ 00190302 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 1024 459 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 5037 7154 
Інші надходження 3095 298 191 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (569) (1415) 

Праці 3105 (3108) (3232) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1548) (1600) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (620) (690) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (--) (82) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (--) (608) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (--) (140) 
Інші витрачання 3190 (396) (432) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 118 295 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 410 576 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 710 846 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -300 -270 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -182 25 
Залишок коштів на початок року 3405 77 5 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 179 47 
Залишок коштів на кінець року 3415 74 77 
 
Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства за 2014рiк складено з урахуванням вимог 
МСБО №7 "Звiти про рух грошових коштiв". Iнформацiя про рух грошових коштiв надає 
користувачам фiнансової звiтностi основу для оцiнки спроможностi пiдприємства 



генерувати грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв i для оцiнки портеб 
пiдприємства у використаннi цих грошових потокiв.  
Звiт складено прямим методом.  
В даних примiтках розкрито детальну iнформацiю про склад "Iнших надходженнь" та 
"Iнших витрачаннь" грошових коштiв за 2014рiк.  
 
Стр.3095 "Iншi надходження" - 298,0тис.грн.: 
- компенсування лiкарняних вiд ФСТВП -25,0тис.грн. 
- повернення позик спiвробiтниками- 261,0тис.грн. 
- плата банку по заплишкам на рахунках - 12,0тис.грн. 
Стр.3190 "Iншi витрачання" -  396,0тис.грн. : 
- видача коштiв пiдзвiт- 87,0тис.грн. 
- видача позик спiвробiтникам - 267,0тис.грн. 
- послуги банку - 18,0тис.грн. 
- перерахованi профспiлковi внески- 21,0 
- допомога на поховання -3,0тис.грн. 
 
 

Голова правлiння ________________ Мiхеєв Геннадiй Євгенiйович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Евдокiмова Наталiя Юрiївна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 

Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське 
бюро  коксохiмiчного машинобудування" 

за ЄДРПОУ 00190302 

 
Звіт про власний капітал 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 1944 -- -- -- -1486 -- -- 458 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 1944 -- -- -- -1486 -- -- 458 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 627 -- -- 627 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 627 -- -- 627 
Залишок на кінець року 4300 1944 -- -- -- -859 -- -- 1085 
 
Власний капiтал.  
Статутний капiтал. 
Станом на 31.12.2014р. зареєстрований акцiонерний капiтал складає: - Номiнальна 
вартiсть акцiй - 0,25 грн./шт. - Кiлькiсть простих акцiй - 7776180 шт.  Розмiр 
статутного капiталу - 1944045грн.   
 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). 
Непокритий збиток на початок року в балансi пiдприємства складов 1486,0тис.грн. 
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2014р.пiдприємство отримало 
чистий прибуток у розмiрi 627,0тис.грн.. 
Непокритий збиток на кiнець звiтного року складає 859,0тис.грн.. 
 
 

Голова правлiння ________________ Мiхеєв Геннадiй Євгенiйович 
               (підпис)     
   



Головний бухгалтер     ________________ Евдокiмова Наталiя Юрiївна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХIМIЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ"  ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за рiк, що закiнчився 31 грудня 
2014року. 
1. Загальна iнформацiя ПАТ "КБ Коксохiммаш" було створено за наказом Совнаркома 
СРСР у 1945 роцi та тривалий час було провiдною в СРСР конструкторською 
органiзацiєю у галузi коксохiмiчного машинобудування. Публiчне  акцiонерне 
товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування" є новим 
найменування Вiдкритого акцiонерного товариства, яке створено шляхом перетворення 
державного пiдприємства в вiдкрите акцiонерне товариство без змiни профiлю 
пiдприємства вiдповiдно з рiшенням Донецького регiонального вiддiлення Фонду 
Держмайна України 30 травня 1996 року № 2641.Вiдповiдно до галузевої належностi 
Товариство вiдноситься до Мiнiстерства промислової полiтики України.Рiшення 
Колегiї  Мiнпромполiтики України вiд 16 листопада 2010 року № 12/5 затвердженого 
наказом Мiнпромполiтики вiд 19.11.2010 р. № 590  ПАТ "КБ Коксохiммаш" атестовано 
як наукова органiзацiя i визначено головною органiзацiєю з питань науково-
технiчного забезпечення за напрямком: "Розробка машин i устаткування для 
коксохiмiчного виробництва". Свiдоцтва №2010-3 вiд 16 листопада 2010 року.   
Основнi напрямки господарчої дiяльностi:  
- дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу;   
- проведення дослiдно-конструкторських, конструкторських i дослiдницьких робiт у 
галузi коксохiмiчного машинобудування;  
- надання технiчної допомоги коксохiмiчним пiдприємствам по засвоєнню та 
впровадженню нових машин i обладнання;  
- надання iнжинiрингових i консультативних послуг пiдприємствам та органiзацiям;  
- здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;   
- здiйснення комерцiйної, посередницької та iнших видiв дiяльностi.  
З 09.09.2010 року ПАТ "КБ Коксохiммаш" застосовує сертифiковану TIC TuV вiдповiдно 
до ISO 9001:2008 систему менеджменту якостi для наступної областi дiї 
"Проектування i розробка машин i устаткування для коксохiмiчних виробництв, 
iнжинiринговi послуги". Реєстрацiйний номер сертифiкату №  ТIС 15 100 107054. У 
зв'язку зi змiнами №3614-VI вiд 07.07.2011р. В ЗУ "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" пiдприємство складає фiнансову звiтнiсть згiдно 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство знаходиться за мiсцем 
своєї реєстрацiї, юридичною адресою: 84112 Донецька область, м. Слов'янськ , 
бульвар Пушкiна,10.  
2. Умови, в яких здiйснює господарську дiяльнiсть Товариство. На бiзнес Товариства 
оказує вплив економiка та фiнансовi ринки України, яким притаманнi деякi 
властивостi ринка, що розвивається, включаючи високу iнфляцiю та високi процентнi 
ставки. Глобальна фiнансова криза суттєво вплинула на економiку України. Подальший 
економiчний розвиток України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних, 
фiнансових i монетарних мiр, що приймаються урядом в податковiй, юридичнiй, 
законодавчiй i полiтичнiй сферах. Правова, податкова, митна i адмiнiстративнi 
системи пов'язанi з ризиком неоднозначного тлумачення їх вимог, якi к тому ж часто 
змiнюються, що вкупi з iншими юридичними та фiскальними перешкодами створюють 
додатковi проблеми для пiдприємств. Фiнансовi показники Товариства у значнiй мiрi 
залежать вiд свiтових цiн на метал та попиту на будiвельнi послуги. Надана 
фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва щодо впливу умов ведення 
бiзнесу на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Фактичний вплив майбутнiх 
умов господарювання можуть вiдрiзнятись вiд оцiнок їх керiвництвом.   
3. Концептуальна основа фiнансової звiтностi.  Концептуальною основою фiнансової 
звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2014р., є МСФЗ, якi набрали чинностi станом 
на 31.12.2013року.  Склад фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складається з: 
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом 31.12.2014р.; 
- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2014рiк; 
- Звiту про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2014рiк; 
- Звiту про власний капiтал за 2014рiк; 
- Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi 
пояснення. 
4. Попередня фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної 
вартостi на пiдставi дiйсних облiкових даних Товариства за 2013рiк. Звiтнiсть 
представлена в тисячах гривень (надалi - тис. грн.), i всi суми округленi до 
найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.   
5.Основнi положення облiкової полiтики. Облiкова полiтика Товариства розроблена на 
пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХII (зi змiнами та доповненнями), мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку (МСФЗ), Податкового кодексу України i Статуту 



пiдприємства з метою дотримання пiдприємством єдиної методики вiдображення 
операцiй та забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам 
фiнансової звiтностi. В своїй облiковiй полiтицi Товариство керується принципами 
автономностi, обачностi, достовiрностi, повноти висвiтлення, превалювання сутностi 
над формою, послiдовностi, обачностi, нарахування i вiдповiдностi доходiв i 
витрат, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi та єдиного грошового 
вимiрника.   
=Основнi засоби Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi ( оцiнюється за 
умовно-первiсною вартiстю). Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо 
вiдносяться до придбання активу.  Капiталiзованi витрати включають основнi витрати 
на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної 
експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i 
обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям 
капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в 
якому вони були понесенi. Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, 
яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть 
вартостi придбання, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Знос визнається у 
прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного 
використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш 
точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних 
цьому активу. Термiни корисного використання груп основних засобiв в роках 
представленi таким чином: Будiвлi та споруди вiд 5 до 50  Машини та обладнання вiд 
2 до 50  Транспортнi засоби вiд 5 до 25  Iнструменти та iнвентар вiд 1 до 35. 
Лiквiдацiйна вартiсть активу є очiкуваною сумою, яку Компанiя могла б отримати 
зараз вiд продажу активу за вирахуванням витрат на продаж виходячи з припущення, 
що вiк активу i його технiчний стан вже вiдповiдає очiкуваному у кiнцi термiну 
його корисного використання.  Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного 
використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного 
фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в 
попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Прибутки та збитки вiд 
вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень 
вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або 
збитку  Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з 
будiвництвом основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, 
безпосередньо пов'язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується.  
Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно об'єктам основних засобiв, 
починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони 
знаходяться в мiсцi i станi, що забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв 
керiвництва.  
=Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи, якi були придбанi i якi мають обмеженi 
строки корисного використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням 
накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням 
лiквiдацiйної вартостi. Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за 
прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання 
нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, 
оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних 
вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання 
нематерiальних активiв, строки використання яких є обмеженими, складають: Строки 
корисного використання в роках Програмне забезпечення та iншi вiд 2 до10 У разi 
знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: 
вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої 
вартостi за вирахуванням витрат на продаж.   
=Запаси. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю 
чи за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому 
вибуттi їх оцiнка робиться за методом iдентифiкованої вартостi. Собiвартiсть 
готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i 
матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а 
також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат(розраховану на основi 
нормативного використання виробничих потужностей), i не включає витрати по 
позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу 
запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення 
виробництва та реалiзацiю.   
=.Товариство визначає категорiю фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi.  
Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз 
встановленими виплатами або виплатами, якi можуть бути визначеними, якi не 
котируються на активному ринку. Позики та дебiторська заборгованiсть, виникають 
коли Товариство надає грошовi кошти, товари або послуги безпосередньо дебiтору, 
крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу же або 
протягом короткого промiжку часу. Позики та дебiторська заборгованiсть включаються 



до складу оборотних активiв, за винятком тих, строк погашення яких бiльший за 12 
мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи включаються до категорiї необоротних 
активiв.   
=Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи та зобов'язання 
первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на здiйснення операцiї. 
Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкращим чином пiдтверджує цiна 
операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi враховується тiльки при 
виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть 
пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, 
при застосуваннi яких використовуються тiльки наявнi доступнi ринковi данi. При 
первiсному визнаннi позики та дебiторська заборгованiсть визнаються за їх 
собiвартiстю.   
=Позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть 
представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Компанiєю шляхом 
надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi, крiм тiєї дебiторської 
заборгованостi, яка створена з намiром продажу вiдразу або протягом короткого 
термiну або, яка котирується на вiдкритому ринку. Позики та дебiторська 
заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської 
заборгованостi i векселiв. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, 
за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. 
Такi класифiкуються як необоротнi активи. Всi iншi фiнансовi активи класифiкуються 
як доступнi для продажу. Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi 
фiнансовi iнструменти Компанiї включають iнвестицiї наявнi для продажу, векселi, 
грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя має ряд iнших фiнансових iнструментiв, 
таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у 
своїй дiяльностi.  
=Послiдуюча оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання позики та 
дебiторська заборгованiсть та фiнансовi зобов'язання Товариства оцiнюються за 
амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної процентної ставки, за 
вирахуванням збиткiв вiд знецiнення для фiнансових активiв, з вiдображенням 
результатiв у Звiтi про фiнансовi результати. Премiї та дисконти, у тому числi й 
первiснi витрати на здiйснення операцiї, включаються до балансової вартостi 
вiдповiдного iнструменту та амортизуються з використанням ефективної процентної 
ставки iнструмента. Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов'язань 
строком менш одного року вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням 
розрахункових коригувань по кредиту. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань 
бiльш одного року розраховується шляхом дисконтування майбутнiх договiрних 
грошових потокiв по поточнiй ринковiй процентнiй ставцi для подiбних фiнансових 
iнструментiв, iнформацiя про яку є доступною для Товариства. Грошовi потоки вiд 
короткострокових фiнансових активiв та зобов'язань не дисконтуються. На кожну дату 
звiтностi Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансових 
активiв. Фiнансовi активи є знецiненими тодi i тiльки тодi, коли є об'єктивне 
свiдчення знецiнення в результатi однiєї чи кiлькох подiй, якi вiдбулись пiсля 
первiсного визнання активу, та якi здiйснили пiдлягаючий надiйнiй оцiнцi вплив на 
очiкуваннi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу.   
= Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових 
активiв, коли: - термiн дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд фiнансового 
активу припиняється, - використано право вимоги грошових коштiв, якi обумовленi 
договором, - Товариство вiдмовилось вiд таких прав.   
=Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська 
заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша 
дебiторська заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, а в 
подальшому оцiнюється по амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної 
процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецiнення. Резерв пiд знецiнення 
позик та дебiторської заборгованостi створюється в випадках, коли iснує об'єктивне 
свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi 
вiдповiдно з первiсними умовами. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по 
основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються суттєвi фiнансовi труднощi контрагента, 
ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або 
прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю 
активу i приведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу 
зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у прибутках 
та збитках у складi iнших витрат. Коли дебiторська заборгованiсть становиться 
неповоротною, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. 
Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат iнших витрат.   
=Грошовi кошти  Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках 
у банках i короткостроковi депозит из первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв 
з дати їх розмiщення. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх 
еквiваленти включають грошовi кошти та їх еквiваленти як зазначено вище, за 
вирахуванням вартостi непогашених банкiвських овердрафтiв. Грошовi кошти, що 
вiдображаються за статею балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти" завжди доступнi 



для оплати поточних зобов'язань i не є предметом будь-яких договiрних обмежень 
щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань. залишок на 31.12.2012 
року на поточному рахунку в банку в нацiональнiй валютi-5 тис.грн   
=Позиковi кошти. Позиковi кошти первiсно та у подальшому визнаються за номiнальною 
вартiстю Позиковi кошти вiдображаються у складi поточних зобов'язань, крiм 
випадкiв, коли Товариство є безумовне право вiдкласти розрахунок по зобов'язанню 
щонайменше на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.   
=Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська 
заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю, та 
згодом вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 
ставки вiдсотка.  
=Передплати одержанi Передплати одержанi визнаються по первiсно одержаним сумам.  
=Резерви по зобов'язанням i платежам Резерви по зобов'язанням i платежам - це 
нефiнансовi зобов'язання, якi визнаються у випадках, коли у Товариства є поточнi 
юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, i коли iснує 
ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися по зобов'язанням, та їх 
суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Резерви оцiнюються по 
теперiшнiй вартостi витрат, якi , як очiкується, будуть потрiбнi для погашення 
зобов'язання iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає 
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, якi притаманнi 
зобов'язанню. Збiльшення резерву iз часом визнається як процентний дохiд.   
=Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою 
суму поточного та вiдстроченого податку.  
=Поточний податок Сума поточного податку визначається виходячи з величини 
оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд 
прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi 
доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей 
оподаткування в iншi перiоди, а також виключає взагалi не пiдлягають оподаткуванню 
або вирахуванню для цiлей оподаткування статтi. Зобов'язання щодо поточного 
податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, 
встановлених законодавством, що набрав або практично набрав чинностi на звiтну 
дату.  
=Вiдстрочений податок Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових 
рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй 
звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при 
розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як 
правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. 
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць 
за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, 
достатньої для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та 
зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi 
пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i 
зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi 
на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток. Балансова вартiсть вiдстрочених 
податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i 
зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, 
достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є 
високою. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток 
розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового 
законодавства), встановлених законодавством, що набрало або практично набрав 
чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового 
активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i 
активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Компанiї (станом на звiтну дату) у 
вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та 
зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi 
згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових 
активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється 
одним i тим самим податковим органом, i Компанiя має намiр здiйснити взаємозалiк 
поточних податкових активiв i зобов'язань.  
=Пенсiйнi зобов'язання  Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Компанiя 
здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати 
кожного працiвника. Витрати Компанiї за такими внесками включенi до статтi 
"Заробiтна плата i вiдповiднi витрати". Дана сума включається до витрат того 
перiоду, коли вони фактично понесенi.   
=Визнання доходiв Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi 
винагороди, отриманої або який пiдлягає отриманню, i являють собою суми до 
отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, 
за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних 
вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть ("ПДВ").  
=Реалiзацiя товарiв Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання 
всiх наведених нижче умов: - Компанiя передала покупцевi всi iстотнi ризики i 



вигоди, пов'язанi з володiнням товарами; -Компанiя бiльше не бере участь в 
управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює 
проданi товари; - Сума доходiв може бути достовiрно визначена; - Iснує висока 
вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i - Понесенi або 
очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.  
=Надання послуг Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути 
достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з 
операцiєю, надiйдуть до Компанiї i понесенi, або очiкуванi витрати, пов'язанi з 
операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.   
=Акцiонерний капiтал К акцiонерному капiталу вiдносяться простi акцiї. Витрати, 
якi безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, облiковуються в капiталi як 
зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. Вартiсть викуплених власних 
акцiй облiковується як зменшення власного капiталу. Власнi викупленi акцiї не 
впливають на загальну кiлькiсть випущених акцiй, але зменшують число акцiй, якi 
знаходяться у обiгу.   
=Умовнi зобов'язання та активи Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй 
звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за 
винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi 
вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй 
звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня 
ймовiрнiсть припливу економiчних вигод.   
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Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 
 
1. АДРЕСАТ.    
Звіт незалежного аудитора призначається для керівництва суб'єкту господарювання, 
фінансовий звіт якого перевіряється  та  власників цінних паперів і може бути 
використаний  для подання  до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентом. 
  
2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.  
2.1 ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО ЕМІТЕНТА: 
2.1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро 
коксохімічного машинобудування". 
2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 00190302. 
2.1.3. Місцезнаходження:  84122,  Донецька область Слов'янський м.Слов'янськ 
бульвар Пушкіна,10. 
2.1.4. Дата державної  реєстрації: 05.06.1996р. 
 
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ. 
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "Конструкторське бюро коксохімічного 
машинобудування" , яка складається з:  
-  форма № 1 " Баланс" (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014р., 
-  форма № 2 " Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) за 2014р., 
-  форма № 3 " Звіт про рух грошових коштів"  (за прямим методом) за 2014р., 
-  форма № 4 " Звіт про власний капітал" за 2014р., 
-  форма  (вільна) "Примітки до річної фінансової звітності" за 2014р. 
Відповідно до припущень управлінського персоналу ПАТ  "Конструкторське бюро 
коксохімічного машинобудування" , Товариство підготувало повний пакет річної 
фінансової звітності за 2014рік за МСФЗ. Товариство використовує МСФЗ в якості 
основи для підготовки своєї фінансової звітності.  
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 
описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що 
ґрунтується на відповідних припущеннях управлінського персоналу про застосування 
положень МСФЗ. 
 
3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ. 
Управлінський персонал ПАТ "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" 
несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності 
відповідно до Міжнародних стандартів  фінансової  звітності  та такий  внутрішній   
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилки. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів  
бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які 
відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва   
розрахунків та припущень, що впливають  на   суми активів та зобов'язань,  
відображених  у  фінансовій  звітності, а також на  суми  доходів та витрат, що 
відображаються   у   фінансових звітах протягом  звітного періоду. 



 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА. 
Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі 
Результатів   аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів 
аудиту. 
Ці стандарти   вимагають від   аудиторів дотримання етичних вимог, а також 
планування і виконання аудиту   для отримання    обґрунтованої    впевненості в 
тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
     У зв'язку з тим, що за  умовами   договору  не було   передбачено  проведення 
заглибленого аналізу  якості ведення податкового обліку, аудитори не  виключають,  
що подальшою  податковою перевіркою можуть бути виявлені  викривлення. 
     Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав 
від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки.  
   Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, 
що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання 
фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку  відповідності використання 
облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським 
персоналом, та загального подання фінансової звітності. 
    Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів, які є 
достатніми і прийнятними для висловлення нашої думки. 
 
5. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ. 
Складання аудиторського висновку ПАТ "Конструкторське бюро коксохімічного 
машинобудування" щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА 
№700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 
"Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".  
Ми надали умовно-позитивний висновок  щодо повного комплекту фінансової звітності 
за рік, який закінчився  31.12.2014 року. 
На думку аудитора впливає те, що аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням 
річної інвентаризації запасів та основних засобів, оскільки був призначений після 
дати її проведення. На підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна 
комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані 
процедури, які обґрунтовують думку, що активи наявні, а можливий вплив невиявлених 
викривлень, якщо такі є, може бути несуттєвим. 
Оскільки аудитори не володіють інформацією щодо повного підтвердження зобов'язань, 
вони не мають змоги обґрунтовано підтвердити фактичну наявність та розмір 
зобов'язань Товариства в повному обсязі. 
Переоцінка активів на дату балансу за справедливою вартістю не проводилась. 
Підприємство не застосовує вимоги МСБО №36 "Зменшення корисності активів".  
5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (Умовно-позитивна думка) 
Висновок незалежного  Аудитора  складено  у відповідності з вимогами Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання  впевненості та 
супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в 
якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України   № 
229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 
"Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".  
Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа загального 
призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у 
фінансовій інформації  у відповідності з принципами безперервності, послідовності, 
суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.   
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у 
параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки"  фінансова звітність  
надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ 
"Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" відповідно до застосованої 
концептуальної основи фінансової звітності станом на 31 грудня 2014 року, її 
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену 
дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
     В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози 
безперервності діяльності Товариства. 
5.2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
    Негативні явища, які вже  відбуваються в Україні, а саме політична 
нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення 
інвестиційного клімату можуть вплинути на діяльність Товариства та його 
прибутковість у майбутньому. 
    Дана  річна фінансова звітність  не включає коригування, які б могли мати 
місце, якби Товариство було не в змозі  продовжувати свою діяльність в 
майбутньому. 



 
  6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ: 
6.1. Повне найменування: Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю (Аудитор). 
6.2. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської 
діяльності аудиторських фірм виданого Аудиторською палатою України:  
      Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 
одноособово надають аудиторські послуги № 2389 від 26.01.2001р., виданого 
Аудиторською палатою України. Продовжено Рішенням АПУ від 23.12.2010р. №224/3 до 
23.12.2015р.  
       Рішення АПУ № 220/4.1 від 23.09.2010р. про успішне проходження зовнішнього 
контролю якості професійних послуг. 
Сертифікат аудитора Серія А №003947 виданий 24.09.1999р. Рішенням АПУ від 
24.09.1999р. № 82, продовжено до 24.09.2018р. Рішенням АПУ від 19.07.2013р. №274. 
Сертифікат аудитора Серії А №004890 виданий 30.11.2001р. Рішенням АПУ від 
30.11.2001р. № 104, продовжено до 30.11.2015р.  Рішенням АПУ від 23.09.2010р. 
№220/2. 
Сертифікат аудитора Серії А №005842 виданий 29.10.2004р. Рішенням АПУ від 
29.10.2004р. № 140, продовжено до 29.10.2014р.  Рішенням АПУ від 24.09.2009р. 
№205/2. 
Сертифікат аудитора Серії А №005063 виданий 30.01.2002р. Рішенням АПУ від 
30.01.2002р. № 106, продовжено до 30.01.2016р.  Рішенням АПУ від 27.01.2011р. 
№227/2. 
6.3.  Місцезнаходження:  84432, Донецька обл., Краснолиманський р-н., смт.Ярова, 
вул. Красноармійська, буд.7. 
6.4. Телефон:  тел. +38(050) 471 88 26,  
6.5. Юрисдикція: Україна. 
 
7.ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: Договір №02/11 від 19 листопада 
2014р. 
 
8. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:  
Дата початку перевірки 19 листопада 2014р., дата закінчення перевірки 10 березня 
2015р. 
 
 
Підпис аудитора що проводив перевірку:  ______________  С.О. Плитник    
                                                                                                           
сертифікат серії А №004890,                                     
                                                                                                          
рішення Аудиторської палати                         
                                                                                                                                
України №104  від 30.11.2001р.      
                                                                                                                                               
Продовжено до 30.11.2015р. 
 Рішенням АПУ від 23.09.2010р.                 
 №220/2. 
 
Директор 
АФ "Донаудитконсалт" ТОВ                        _______________ А.П. Плитник 
сертифікат серії А №003947, рішення Аудиторської палати України №82 від 
24.09.1999р.  Продовжено до 24.09.2018р. 
  Рішенням АПУ від 19.07.2013р.                 
  №274. 
 
 
 
Дата складання  висновку (звіту) незалежного аудитора       "10" березня  2015р. 
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	Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні
	Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так
	Ні
	Винагорода є фіксованою сумою
	X
	Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
	X
	Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
	X
	Члени наглядової ради не отримують винагороди
	X
	Інше
	д\н
	Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так
	Ні
	Галузеві знання і досвід роботи в галузі
	X
	Знання у сфері фінансів і менеджменту
	X
	Особисті якості (чесність, відповідальність)
	X
	Відсутність конфлікту інтересів
	X
	Граничний вік
	X
	Відсутні будь-які вимоги
	X
	Інше (запишіть)
	д\н
	Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так
	Ні
	Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
	X
	Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
	X
	Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
	X
	Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
	X
	Інше (запишіть)
	д\н
	Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію
	Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.
	Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3
	Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів
	Наглядова рада
	Виконавчий орган
	Не належить до компетенції жодного органу
	Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
	Так
	Так
	Ні
	Ні
	Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
	Ні
	Так
	Ні
	Ні
	Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
	Так
	Так
	Ні
	Ні
	Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Затвердження зовнішнього аудитора
	Ні
	Так
	Ні
	Ні
	Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
	Ні
	Так
	Ні
	Так
	Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні )   Так
	Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею �осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так
	Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
	Так
	Ні
	Положення про загальні збори акціонерів
	X
	Положення про наглядову раду
	X
	Положення про виконавчий орган
	X
	Положення про посадових осіб акціонерного товариства
	X
	Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
	X
	Положення про акції акціонерного товариства
	X
	Положення про порядок розподілу прибутку
	X
	Інше (запишіть)
	д/н
	Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Інформація розповсюджується на загальних зборах
	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів
	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
	Копії документів надаються на запит акціонера
	Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства
	Фінансова звітність, результати діяльності
	Так
	Так
	Так
	Так
	Так
	Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
	Так
	Так
	Так
	Так
	Так
	Інформація про склад органів управління товариства
	Ні
	Так
	Так
	Так
	Так
	Статут та внутрішні документи
	Ні
	Ні
	Так
	Так
	Так
	Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
	Ні
	Ні
	Так
	Ні
	Так
	Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
	Ні
	Так
	Так
	Так
	Так
	Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так
	Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?
	Так
	Ні
	Не проводились взагалі
	X
	Менше ніж раз на рік
	X
	Раз на рік
	X
	Частіше ніж раз на рік
	X
	Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
	Так
	Ні
	Загальні збори акціонерів
	X
	Наглядова рада
	X
	Виконавчий орган
	X
	Інше (запишіть)
	д\н
	Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
	З якої причини було змінено аудитора?
	Так
	Ні
	Не задовольняв професійний рівень
	X
	Не задовольняли умови договору з аудитором
	X
	Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
	X
	Інше (запишіть)
	д\н
	Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
	Так
	Ні
	Ревізійна комісія ( ревізор )
	X
	Наглядова рада
	X
	Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
	X
	Стороння компанія або сторонній консультант
	X
	Перевірки не проводились
	X
	Інше (запишіть)
	д\н
	З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
	Так
	Ні
	З власної ініціативи
	X
	За дорученням загальних зборів
	X
	За дорученням наглядової ради
	X
	За зверненням виконавчого органу
	X
	На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
	X
	Інше (запишіть)
	д\н
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