
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Генеральний 

директор 
      

Гнiздицький Вiталiй 

Миколайович 

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

 
26.04.2018 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Енергомашспецсталь" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

00210602 

4. Місцезнаходження 

емітента 

84306 Донецька область д/в м. Краматорськ ПАТ 

"Енергомашспецсталь" 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

(06264) 60132 (06264) 65567 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
central@emss.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
27.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у №81(2834) Бюлетень "ВIдомостi НКЦПФР" 

  

27.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці emss.ua 
в мережі 
Інтернет 

27.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість 
  

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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
  

33. 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) 

  

34. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:  

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб. 

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади 

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" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося. 

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  

емiтента не реєструвалося. 

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв  не реєструвалося. 

"Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй)  - за звiтний перiод викупу власних акцiй 

не вiдбувалося. 

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" не заповнюється  - 

рiшень не приймалось. 

" Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть" не заповнюється - рiшень не приймалось. 

"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний 

перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО. 

"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 
 Публічне акцiонерне товариство 

"Енергомашспецсталь" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 А 00 № 608386 

3. Дата проведення державної реєстрації  20.11.1995 

4. Територія (область)  Донецька область 

5. Статутний капітал (грн.)  100000000.00 

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) 1490 

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

28.11 
 ВИРОБНИЦТВО ДВИГУНIВ I ТУРБIН, КРIМ АВIАЦIЙНИХ, АВТОТРАНСПОРТНИХ I 

МОТОЦИКЛЕТНИХ ДВИГУНIВ 

 24.10  ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛI ТА ФЕРОСПЛАВIВ 

 28.91  ВИРОБНИЦТВО МАШИН I УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ МЕТАЛУРГIЇ 

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 

 ПАТ АЛЬФА-БАНК, Київ, Україна 

2) МФО банку  300346 

3) Поточний рахунок  26006011377801 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ПАТ АЛЬФА-БАНК, Київ, Україна 

5) МФО банку  300346 

6) Поточний рахунок  26006011377801 

 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Користування надрами                                                                                                         1871                 30.04.1999 Державна служба геологiї та надр України                                                                                     30.04.2029                                                                                          

Опис Мета користування надрами  - видобування пiдземних підземних вод, придатних  для господарсько-побутового  використання. 

Переробка металобрухту чорних металiв.                                                                                       Атестат №39          22.12.2017 Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України                                                                          .  .                                                                                              

Опис Товариство має можливість переробляти  металобрухт  чорних металiв. Діє безстроково. 

Професiйне та професiйно-технiчне 

навчання, переподготовка, пiдвищення 

квалiфiкацiї                                                                                                                 
АЕ №270884           02.07.2013 Мiнiстерство освiти i науки України                                                                                            .  .                                                                                              

Опис 
Згiдно з предметом своєї дiяльностi Товариство займається  пiдготуванням та пiдвищенням квалiфiкацiї спецiалiстiв та робiтничих 

кадрiв за рiзними видами дiяльностi. Цей вiд дiяльностi пiдлягає лiцензуванню. Термін дії необмежений 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного 

майна України (засновник) 
13511245 Україна 83000 Донецька область д/в Донецьк Артема, 97   0.000000000000 

Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства 

"Енергомашспецсталь" (засновник) 
00210602 84306 Донецька область д/в м. Краматорськ д/в   0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

   0.000000000000 

Усього   0.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1. Посада Генеральний директор 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Гніздицький Віталій Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1964 

5. Освіта** Вища, Київське зенітне ракетне інженерне училище ім.С.М. 

Кірова, радіо-інженер. 

Донецька державна академія управління, економіст-менеджер   

 

6. Стаж роботи (років)** 23 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Енергомашспецсталь",  виконавчий директор - перший 

заступник генерального директора 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

20.11.2014 5 рокiв. 

9. Опис    На позачергових Загальних Зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 20.11.2014р., 

Гнездицького В.М. було обрано Генеральним директором стоком на 5 років, замість Єфiмова М.В., якого 

було обрано Народним депутатом України. 

Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює  управління поточною діяльністю 

Товариства. 

Генеральний директор обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років.  

Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. 

Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Положенням про виконавчий орган, 

Статутом та діючим законодавством України. 

Права та обов'язки Генерального директора визначаються діючим законодавством України, Статутом, 

Положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором (контрактом). Від імені 
Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписав Голова Наглядової Ради. 

 Генеральний директор має право діяти без довіреності від імені Товариства, в тому числі представляти його 

інтереси, видавати накази та давати розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма 

працівниками Товариства. 

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням 

поточної діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та 

Наглядової Ради.  

До компетенції Генерального директора належать: 

1)ініціювання проведення позачергових Загальних Зборів у випадку ініціювання провадження про визнання 

Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів та оперативних задач Товариства та 

забезпечення їх реалізації; 
3)організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 

4)складання та надання Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства й (або) надання на 

розгляд Загальних Зборів; 

5)розробка та узгодження з Наглядовою Радою Товариства, а також іншими органами та особами у 

відповідності з діючими в Товаристві на момент проведення такого узгодження регламентами щорічних 

кошторисів, узгодження з Наглядовою Радою порядку та умов визначення виплати винагороди, а також 

параметрів ключових показників ефективності працівникам Товариства рівня заступників Генерального 

директора та директорів за напрямками. 

6)затвердження штатного розкладу та схем взаємодії підрозділів Товариства, затвердження посадових 

інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 

7)призначення чи звільнення керівників філіалів, представництв та дочірніх підприємств Товариства за 

узгодженням з Наглядовою Радою (крім випадків звільнення за власним бажанням); 

8)укладання та виконання колективного договору; 

9)призначення та відклик осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Генерального 

директора, за узгодженням з Наглядовою Радою; 

10)надання звітності Наглядовій Раді та Загальним Зборам у встановлені строки чи за їх вимогою; 

11)юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства; 

12)розпорядження майном Товариства в межах сум для правочинів, які встановлені цим Статутом; 

13)розробка проекту Положення про порядок створення та використання фондів, які утворюються за 

рахунок прибутку Товариства й надання його на затвердження Загальних Зборів; 

14)рішення всіх інших питань, які виникають під час поточної господарської діяльності Товариства й 

відносяться до компетенції Генерального директора. 

15)призначення, за узгодженням з Наглядовою Радою, ключових керівників Товариства, які несуть 

відповідальність за такі сфери діяльності: фінанси, виробництво й господарська діяльність (закупівля й 

продаж). 



Генеральний директор вирішує (включаючи право одноособового підпису будь-яких документів) поточні 
питання управління Товариством, включаючи, але не обмежуючись: 

- діє без довіреності від імені Товариства, представляє Товариство у відношеннях Товариства з усіма 

установами, підприємствами, організаціями, юридичними та фізичними особами; 

- здійснює поточне (оперативне) управління Товариством, організовує його діяльності, забезпечує 

виконання задач Товариства, передбачених Статутом; 

- з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, вчиняє правочини й підписує будь-які угоди (договори, 

контракти) та інші документи від імені Товариства, а також платіжні документи, внутрішні акти та 

документи Товариства в межах своїх повноважень, передбачених цим Статутом або рішеннями Загальних 

Зборів і Наглядової Ради; 

- відає довіреності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом; 

- заявляє права та отримує грошові суми, документи й майно будь-якого типу та підписує розписки про їх 

отримання; 

- забезпечує виконання рішень загальних Зборів та Наглядової Ради; 

- відкриває банківські рахунки Товариства та має право розпорядчого підпису за такими рахунками, 

заносить кошти на депозити (включаючи депозити в іноземній валюті) на ім'я Товариства; 

- представляє Товариство в суді, господарському, адміністративному, третейському суді або арбітражі, в 

якому воно може виступати позивачем, відповідачем або третьою особою, веде переговори відносно 

укладання мирової угоди й приймає інші необхідні у зв'язку з цим засоби, а також виконує рішення 

відповідного суду або арбітражу; 

- приймає на роботу та звільнює працівників Товариства, наймає агентів, консультантів та інших 

представників, визначає розмір їх винагороди та умови найму, заохочує працівників та накладає 

дисциплінарні стягнення; 

- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; 

- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; 
- видає розпорядження та накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; 

- призначає Головного бухгалтера Товариства за пропозицією Наглядової Ради; 

- виконує інші функції, які передбачені Статутом, внутрішніх положень Товариства, рішень Загальних 

Зборів та Наглядової Ради; 

- передає одне чи більше своїх повноважень працівникам Товариства або іншим особам, з урахуванням 

обмежень, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України; 

- організовує підготовку та підписує будь-які документи, необхідні для реалізації вказаних вище 

повноважень; 

- затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком документів, затвердження яких відноситься до 

компетенції Загальних Зборів або Наглядової Ради. 

Припинення повноважень Генерального директора відбуваються шляхом прийняття відповідного рішення 

Загальними Зборами. Змінення компетенції Генерального директора відбуваються шляхом внесення змін до 

Статуту. 

Генеральний директор є штатним працівником Товариства і одержує заробітну плату за виконання умов 

трудового договору (контракту) за рахунок фонду оплати праці Товариства. Посадовий оклад, згідно з 
Контрактом, складає  155 тис.грн. на місяць. 

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.  

Посади, що обіймав за останні 5 років: виконавчий директор - перший заступник генерального директора 

ПАТ "Енергомашспецсталь", директор ПАТ "Енергомашспецсталь" з 2014р. 

Не обіймає посади на інших підприємствах. 
 

 

1. Посада Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Рудь Тамара Iванiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1960 

5. Освіта** Вища, Донецький державний технiчний унiверситет, iнженер-

економiст 

6. Стаж роботи (років)** 32 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Енергомашспецсталь",  головний бухгалтер 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

26.05.2004 безстроково 

9. Опис    Головний бухгалтер зобов'язаний: 

  забезпечити ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, 

встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", з урахуванням 

особливостей діяльності ПАТ "Енергомашспецсталь" і технології обробки облікових даних, заснованої на 

застосуванні сучасних інформаційних технологій; 

  організувати контроль за віддзеркаленням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських 

операцій; 

  забезпечити повний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що 

надходять, а також своєчасне віддзеркалення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом; 



  забезпечити ведення податкового обліку відповідно до вимог Закону України "Про оподаткування 

прибутку підприємств" і закону України "Про податок на додану вартість"; 

  контролювати правильність оформлення податкових накладних і книг податкового обліку; 

  забезпечити достовірність обліку витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації 
продукції, виконання будівельно-монтажних і інших робіт, складання економічно обґрунтованих звітних 

калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг; 

  забезпечити точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства відповідно до 

встановлених правил; 

  забезпечити правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до державного бюджету, внесків 

на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у 

встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; відрахування засобів до фондів економічного 

стимулювання і інших фондів і резервів; 

  забезпечити участь юридичних служб в роботі по оформленню матеріалів по недостачах і розкраданнях 

грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і контроль за передачею в належних випадках цих 

матеріалів до судових і слідчих органів; 

  забезпечення перевірки організації бухгалтерського обліку і звітності у виробничих (структурних) 

одиницях підприємства, своєчасний інструктаж працівників з питань бухгалтерського обліку, контролю, 

звітності і економічного аналізу; 

  забезпечення складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і 
бухгалтерських записів, представлення її у встановлені терміни відповідним органам; 

  забезпечення здійснення (сумісно з ПЕВ) економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності 
підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрішньогосподарчих 

резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат; 

  забезпечення своєчасного проведення сумісно з іншими підрозділами і службами перевірок і 
документальних ревізій і підготовка пропозицій по поліпшенню роботи підрозділів, що ревізуються; 

  забезпечення збереження бухгалтерських документів, оформлення і передача їх в установленому порядку в 

архів; 

  контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання і відпустки товарно-матеріальних 

цінностей; 

  контроль за правильністю витрачання фонду заробітної платні, суворе дотримання штатної, фінансової і 
касової дисципліни; 

  контроль за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-

матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; 

  контроль за стягненням у встановлені терміни дебіторської і погашенням кредиторської заборгованості, 
дотриманням платіжної дисципліни; 

  контроль за законністю списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших 

втрат; 

  здійснення обліку фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контроль за законністю, своєчасністю 

і правильністю оформлення цих операцій (за наявності у складі підприємства самостійної фінансової 
служби); 

  участь в підготовці заходів, застережливих утворенню недостач і незаконного витрачання грошових 

коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства. У разі 
виявлення незаконних дій посадовців (приписки, використовування засобів не за призначенням, інші 
порушення і зловживання) головний бухгалтер повинен доповісти про це керівнику підприємства для 

вживання заходів. 

Головний бухгалтер має право: 

Діяти від імені структурного підрозділу і представляти його інтереси у взаємостосунках з іншими 

структурними підрозділами в межах своєї компетенції. 
Представляти інтереси підприємства в податкових органах і органах статистики. 

Вносити на розгляд керівника підприємства уявлення про призначення, переміщення і звільнення 

співробітників головної бухгалтерії; пропозиції про їх заохочення або про накладення на них стягнень. 

Видавати по головній бухгалтерії розпорядження. Затверджувати за узгодженням з профспілковою 

організацією графік чергових відпусток працівників бухгалтерії. Вимагати від керівників всіх структурних 

підрозділів, а також інших працівників підприємства неухильно дотримувати порядок оформлення і 
надання первинних документів і встановлених форм звітності. 
Вимагати від керівників всіх структурних підрозділів, зокрема від керівника підприємства вживати заходи 

по посиленню збереження майна і активів підприємства, включаючи поліпшення змісту складського 

господарства, належну організацію прийому, зберігання і відпустки товарно-матеріальних цінностей. 

Вимагати від керівника підприємства притягати до дисциплінарної і матеріальної відповідальності осіб, що 

порушують встановлений порядок обліку, зберігання і руху товарно-матеріальних цінностей, що 

допускають недбале відношення до інших обов'язків, що може спричинити невиробничі втрати, недостачі 
або сприяти розкраданню активів підприємства. 

Погоджувати призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб (касирів, завідуючих 

складами і ін.). 

Розглядати і візувати договори і угоди, що укладаються підприємством на отримання або відпустку 

товарно-матеріальних цінностей і на виконання робіт і послуг, а також накази і розпорядження про 

встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної платні, про преміювання. 

Перевіряти в структурних підрозділах і службах підприємства дотримання встановленого порядку 

приймання, оприбутковування товарно-матеріальних цінностей. 



Готувати пропозиції про зниження розмірів премій або позбавлення премій керівників цехів, ділянок, 

бригад, відділів і інших підрозділів і служб, що не забезпечують виконання встановлених правил 

оформлення первинної документації, ведення первинного обліку і інших вимог по організації обліку і 
контролю. 

Сумісно з керівником підприємства візувати документи, що служать підставою для приймання і видачі 
грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитних і розрахункових зобов'язань. 

Вказані вище документи без підпису головного бухгалтера або осіб, ним на те уповноважених, вважаються 

недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріально-відповідальними особами і працівниками 

бухгалтерії даного підприємства, а також установами банків. 

Не приймати до виконання і оформлення документи по операціях, які суперечать законодавству і 
встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних і 
інших цінностей. У разі отримання від керівника підприємства розпорядження зробити таку дію головний 

бухгалтер, не виконуючи його, у письмовій формі зобов'язаний звернути увагу керівника на незаконність 

даного їм розпорядження. При отриманні від керівника повторного письмового розпорядження головний 

бухгалтер зобов'язаний виконати його. 

Головний бухгалтер одержує заробітну плату за рахунок фонду оплати праці Товариства, посадовий оклад, 

згідно зі штатним розкладом складає 25 тис.грн. на місяць. 

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.   

Посади, що обіймала  за останні 5 років:  головний бухгалтер ПАТ "Енергомашспецсталь". На інших 

підприємствах посад не має. 

 

1. Посада Голова Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Нікіпелов Андрій Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1968 

5. Освіта** Вища, Московський державний університет ім. М.В. 

Ломоносова, економіст;  

Бізнес Школа "Сколково", міжнародна 

конкурентоспроможність та ефективність; навчальна 

стратегічна сесія "Ефективність". 

 

6. Стаж роботи (років)** 24 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Атоменергомаш", Генеральний директор 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 1 рік 

9. Опис    Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС"(Протокол №1 від 25.04.2017р.)  були 

достроково припинені повноваження  членів  Наглядової ради Товариства, у тому числі Нікіпелова А.В., та 

на цих же Зборах  Нікіпелова А.В. (Генеральний директор АТ "Атоменергомаш" - представник акцiонера 

EMSS Holdings Limited, Кiпр) було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік. 

Рішенням Наглядової Ради ПАТ "ЕМСС" (протокол №77 від 22.05.2017р.)  Нікіпелова А.В. обрано Головою 

Наглядової Ради Товариства. 

Нікіпелов А.В., як Голова Наглядової Ради, обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою 

більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. 

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. 

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, 

відкриває Загальні Збори, організовує обрання Секретаря Загальних Зборів, здійснює інші повноваження, 

передбачені Положенням про Наглядову Раду. 

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює 

один з членів Наглядової Ради за рішенням Наглядової Ради. 

За ініціативи Голови Наглядової Ради скликаються Засідання Наглядової Ради.  

Нікіпелов А.В., як і інші члени Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акціонерів 

Товариства з числа акціонерів Товариства та/або представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають 

повну дієздатність. у Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. 

Кожен член Наглядової  Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право: 

1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну 

таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, 

договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами 

Товариства; 

2) вносити на ім'я Голови Наглядової  Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової 
Ради; 

3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;  

4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства; 

5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного 

засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і (або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень; 

6)брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);  



7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства. 

Член Наглядової Ради має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для прийняття 

рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так і 
через Наглядову Раду.  Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену Наглядової Ради не 

пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту. 

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і (або) компенсуватися витрати, пов'язані з 
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів 

акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами 

Наглядової  Ради Товариства. 

Член Наглядової Ради зобов'язаний: 

1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради; 

2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства 

сумлінно і розумно; 

3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних 

Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами 

Товариства; 

4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, 

дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства; 

5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу 

конфіденційну інформацію; 

6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих 

інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами; 

7) своєчасно інформувати Наглядову Раду: 

- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також 

контактів необхідних для зв'язку з ним; 

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю 

афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, 

паїв); 

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади; 

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний 

зацікавленим. 

Голова Наглядової Ради, як і усі члени Наглядової Ради, несе відповідальність перед Товариством за 

збитки, завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір 

відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При цьому не несуть відповідальності ті 
члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або 

не брали участі в голосуванні. 
Винагороди за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не одержує. 

Нікіпелов А.В. обіймає посаду: Генеральний директор АТ "Атоменергомаш" (Росія, м.Москва, Озерковська 

наб., буд.28, стр.3);  Керівник Дивізіону, член правління  Держкорпорації "Росатом".  

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини    не має. 

Посади, що обіймав за останні 5 років: генеральний директор, керівник дивізіону, член правління. 

Акціями емітента не володіє. 

 

1. Посада Секретар Наглядової ради. 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Чеботаєва Тетяна Вiкторiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1973 

5. Освіта** Вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя,   

iнженер-технолог, економiст. 

6. Стаж роботи (років)** 27 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Енергомашспецсталь", економiст вiддiлу 

корпоративного управлiння 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 1 рік 

9. Опис    Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 25.04.2017р.) були 

достроково припинені повноваження  членів  Наглядової ради Товариства, у тому числі Чеботаєвої Т.В, та 

на цих же Зборах  Чеботаєву Т.В. - акціонера Товариства, було обрано членом Наглядової Ради Товариства 

строком на 1 рік 

Рішенням Наглядової Ради ПАТ "ЕМСС" (протокол №77 від 22.05.2017р.)  Чеботаєву Т.В. обрано 

секретарем Наглядової Ради Товариства. 

Чеботаєва Т.В., як секретар Наглядової Ради, обирається на першому засiданнi Наглядової Ради. Секретар  

веде дiловодство, книгу протоколiв засiдань ради, пiдписує разом з головою Наглядової Ради протоколи 

засiдань ради, сповiщає членiв Ради про засiдання. 

Кожен член Наглядової  Ради в рамках компетенцiї  Наглядової Ради має право: 

1) запитувати та одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у тому числi що становить комерцiйну 

таємницю Товариства, знайомитися з усiма установчими, нормативними, облiковими, звiтними, 



договiрними та iншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрiшнiми документами 

Товариства; 

2) вносити на iм'я Голови Наглядової Ради письмовi пропозицiї щодо формування плану роботи Наглядової 
Ради; 

3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової Ради; 

4) вимагати скликання засiдання Наглядової  Ради Товариства; 

5) брати участь у прийняттi рiшень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного 

засiдань Наглядової Ради, вносити пропозицiї i(або) зауваження щодо запропонованих проектiв рiшень; 

6) брати участь у прийняттi рiшень опитувальним шляхом (у формi заочного голосування); 

7) здiйснювати iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. 

Чеботаєва Т.В., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та iнформацiю, 

необхiдну для прийняття рiшення з питань компетенцiї Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого 

органу Товариства, так i через Наглядову Раду. Документи та iнформацiя Товариства повиннi бути наданi 

члену Наглядової Ради не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту надходження вiдповiдного запиту. 

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода i(або) компенсуватися витрати, пов'язанi з 
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцiй, в порядку, встановленому рiшенням Загальних Зборiв 

акцiонерiв Товариства, цим Положенням та умовами договорiв (контрактiв), що укладаються з членами 

Наглядової Ради Товариства. 

Член Наглядової Ради зобов'язаний: 

1) брати участь у засiданнях Наглядової Ради; 

2) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Товариства 

сумлiнно i розумно; 

3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних 

Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрiшнiми документами 

Товариства; 

4) виконувати рiшення та доручення Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства, 

дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрiшнiх документiв Товариства; 

5) не розголошувати iнформацiю, що мiстить комерцiйну i службову таємницю Товариства, iншу 

конфiденцiйну iнформацiю; 

6) не використовувати своє становище i отриману iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в особистих 

iнтересах, а також не допускати їх використання в особистих iнтересах iншими особами; 

7) своєчасно iнформувати Наглядову Раду: 

- про змiну постiйного (основного) мiсця роботи (служби, пiдприємницької дiяльностi тощо), а також 

контактiв необхiдних для зв'язку з ним; 

- про змiну даних про юридичних осiб, в яких член Наглядової Ради володiє самостiйно або спiльно зi своєю 

афiлiйованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй (часток, 

паїв); 

- про юридичних осiб, в органах управлiння яких член Наглядової Ради займає посади; 

- про вiдомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких вiн може бути визнаний 

зацiкавленим. 

Члени Наглядової Ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх 

винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним 

законодавством України. При цьому не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової Ради, якi голосували 

проти рiшення, яке спричинило заподiяння Товариству збиткiв, або не брали участi в голосуваннi. 

Винагороди за виконання обов'язкiв члена та секретаря Наглядової Ради не одержує. 

Чеботаєва Т.В. обiймає посаду провiдного економiста вiддiлу корпоративного управлiння ПАТ 

"Енергомашспецсталь" 

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.  

Посади, що обiймала за останнi 5 рокiв: провiдний економіст  вiддiлу корпоративного управлiння.  Володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0000025%.  

Не обіймає посади на інших підприємствах. 

 

1. Посада Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Близнюк Сергій Анатолійович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1971 

5. Освіта** Вища, Краматорський індустріальний інститут, інженер-

металург 
6. Стаж роботи (років)** 29 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Енергомашспецсталь", заступник генерального 

директора з перспективного розвитку 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 1 рік 

9. Опис    Рішенням річниих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 25.04.2017р.) були 

достроково припинені повноваження  членів  Наглядової ради Товариства, у тому числі Близнюка С.А., та 



на цих же Зборах  Близнюка С.А. - акціонера Товариства, було обрано членом Наглядової Ради Товариства 

строком на 1 рік 

Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу 

Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. 

Кожен член Наглядової  Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право: 

1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну 

таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, 

договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами 

Товариства; 

2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової 
Ради; 

3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради; 

4) вимагати скликання засідання Наглядової  Ради Товариства; 

5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного 

засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень; 

6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування); 

7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства. 

Близнюк С.А., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну 

для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу 

Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену 

Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту. 

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з 
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів 

акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами 

Наглядової  Ради Товариства. 

Член Наглядової Ради зобов'язаний: 

1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради; 

2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства 

сумлінно і розумно; 

3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних 

Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами 

Товариства; 

4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, 

дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства; 

5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу 

конфіденційну інформацію; 

6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих 

інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами; 

7) своєчасно інформувати Наглядову Раду: 

- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також 

контактів необхідних для зв'язку з ним; 

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю 

афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, 

паїв); 

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади; 

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний 

зацікавленим. 

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх 

винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним 

законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували 

проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні. 
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради не одержує. 

Близнюк С.А. обіймає посаду: Заступник генерального директора з перспективного розвитку ПАТ 

"Енергомашспецсталь". 

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.  

Посади, що обіймав за останні 5 років:  заступник генерального директора з перспективного розвитку.  Не 

обіймає посади на інших підприємствах. 

Близнюк С.А. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,02451%. 

 

1. Посада Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Разiн Володимир Петрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1955 

5. Освіта** Вища, Московске вище технiчне училище iм. Баумана, 

iнженер-механiк 

 



6. Стаж роботи (років)** 39 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

АТ "Атоменергомаш", Заступник генерального директора - 

директор з операційної діяльності. 
8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 1 рік 

9. Опис    Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 25.04.2017р.)  були 

достроково припинені повноваження  членів  Наглядової ради Товариства, у тому числі Разіна В.П., та на 

цих же Зборах  Разіна В.П. (Перший заступник генерального директора з операцiйної дiяльностi АТ 

"Атоменергомаш" - представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр), було обрано членом Наглядової 
Ради Товариства строком на 1 рік 

Членом Наглядової  Ради Товариства не може бути особа,  яка виконує функції Виконавчого органу 

Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. 

Кожен член Наглядової  Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право: 

1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну 

таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, 

договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами 

Товариства; 

2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової 
Ради; 

3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради; 

4) вимагати скликання засідання Наглядової  Ради Товариства; 

5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного 

засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень; 

6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);  

7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства. 

Разін В.П., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для 

прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу 

Товариства, так і через Наглядову Раду.  Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену 

Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту. 

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з 
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів 

акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами 

Наглядової  Ради Товариства. 

Член Наглядової Ради зобов'язаний: 

1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради; 

2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства 

сумлінно і розумно; 

3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних 

Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами 

Товариства; 

4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, 

дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства; 

5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу 

конфіденційну інформацію; 

6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих 

інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами; 

7) своєчасно інформувати Наглядову Раду: 

- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також 

контактів необхідних для зв'язку з ним; 

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю 

афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, 

паїв); 

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади; 

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний 

зацікавленим. 

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх 

винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним 

законодавством України. 

При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке 

спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні. 
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради не одержує. 

Разін В.П. обіймає посаду:  Перший заступник генерального директора з операційної діяльності 
АТ"Атомэнергомаш" (Росія, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3).  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Посади, які обіймав за останні 5 років: директор з управління виробничим комплексом, заступник 

генерального директора - директор з виробництва, заступник генерального директора-директор з 
операційної діяльності, перший заступник генерального директора з операційної діяльності. 
Акціями емітента не володіє. 

 



1. Посада Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Кулешов Сергiй Анатолiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1971 

5. Освіта** Вища: Росiйська економiчна академiя iм. Г.В.Плеханова, 

економiчне та соцiальне планування, економiст; 

Московський державний унiверситет, юриспруденцiя, юрист. 

6. Стаж роботи (років)** 25 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Атоменергомаш", Заступник генерального директора - 

директор з корпоративного управління 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 1 рік 

9. Опис    Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 25.04.2017р.) були 

достроково припинені повноваження  членів  Наглядової ради Товариства, у тому числі Кулешова С.А., та 

на цих же Зборах  Кулешова С.А.  Заступник генерального директора - директор з корпоративного 

управлiння АТ "Атоменергомаш"- представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр, було обрано членом 

Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік 

Членом Наглядової  Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу 

Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. 

Кожен член Наглядової  Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право: 

1)запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну 

таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, 

договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами 

Товариства; 

2)вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової 
Ради; 

3)у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради; 

4)вимагати скликання засідання Наглядової  Ради Товариства; 

5)брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного 

засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень; 

6)брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування); 

7)здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства. 

Кулешов С.А., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну 

для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу 

Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену 

Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту. 

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з 
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів 

акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами 

Наглядової  Ради Товариства. 

Член Наглядової Ради зобов'язаний: 

1)брати участь у засіданнях Наглядової Ради; 

2)діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства 

сумлінно і розумно; 

3)керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних 

Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами 

Товариства; 

4)виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, 

дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства; 

5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу 

конфіденційну інформацію; 

6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих 

інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами; 

7)своєчасно інформувати Наглядову Раду: 

- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також 

контактів необхідних для зв'язку з ним; 

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю 

афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, 

паїв); 

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади; 

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний 

зацікавленим. 

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх 

винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним 

законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували 

проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні. 



Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової Ради не одержує. 

Кулешов С.А. обіймає посаду: Заступник генерального директора - директор з корпоративного управління 

АТ "Атоменергомаш" (Росія, м. Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3); Генеральний директор АТ 

"РЕМКО". 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Посади, які обіймав за останні 5 років: генеральний директор,  директор з корпоративного управління,  

заступник генерального директора - директор з корпоративного управління.  

Акціями емітента не володіє. 

 

1. Посада Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Філатов Сергій Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1967 

5. Освіта** Вища:  Серпуховське вище військове командно-інженерне 

училище ракетних військ Ленінського комсомолу, інженер-

електромеханік; Військова орденів Леніна, Жовтневої 
революції і Суворова академія ім.Ф.Е.Дзержінского, офіцер з 
вищою військовою освітою 

6. Стаж роботи (років)** 34 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Желдорреммаш", заступник директора з економіки та 

фінансів 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 1 рік 

9. Опис    Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 25.04.2017р.)  були 

достроково припинені повноваження  членів  Наглядової ради Товариства, у тому числі Філатова С.М. та на 

цих же Зборах  Філатова С.М. Заступник генерального директора - директор з економiки та фiнансiв АТ 

"Атоменергомаш" - представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпрбуло обрано членом Наглядової 
Ради Товариства строком на 1 рік 

Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу 

Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. 

Кожен член Наглядової  Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право: 

1)запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну 

таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, 

договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами 

Товариства; 

2)вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової 
Ради; 

3)у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради; 

4)вимагати скликання засідання Наглядової  Ради Товариства; 

5)брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного 

засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції щодо запропонованих проектів рішень; 

6)брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування); 

7)здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства. 

Філатов С.М., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну 

для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу 

Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену 

Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту. 

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з 
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів 

акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами 

Наглядової  Ради Товариства. 

Член Наглядової Ради зобов'язаний: 

1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради; 

2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства 

сумлінно і розумно; 

3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних 

Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами 

Товариства; 

4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, 

дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства; 

5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу 

конфіденційну інформацію; 

6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих 

інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами; 

7) своєчасно інформувати Наглядову Раду: 



- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також 

контактів необхідних для зв'язку з ним; 

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю 

афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, 

паїв); 

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади; 

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний 

зацікавленим. 

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх 

винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним 

законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували 

проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні. 
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової Ради не одержує.  

Філатов С.М. обіймає посаду: Заступник генерального директора - директор з економіки та фінансів АТ 

"Атоменергомаш" (Росія, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3).  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Посади, які обіймав за останні 5 років: заступник директора з економіки та фінансів,  заступник 

генерального директора - директор з економіки та фінансів.  

Акціями емітента не володіє. 

 

1. Посада Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Ранцев Олександр Юрійович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1972 

5. Освіта** Вища, Череповецьке вище військово-інженерне училище 

радіоелектроніки, 1994 г., Інженер радіоелектротехнік; 

Бізнес-школа університету Нортумбрия (м.Ньюкасл, 

Великобританія), 2007 г., Магістр ділового адміністрування 

 

6. Стаж роботи (років)** 29 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Силові машини".  Заступник генерального директора 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 1 рік 

9. Опис    Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 25.04.2017р.) 

Ранцева О.Ю.Перший заступник генерального директора з атомної енергетики та новим бiзнесам 

АТ "Атоменергомаш" - представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр,  було обрано членом 

Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік  замість члена  Наглядової ради Чижової Ю.С., повноваження  

якої  були достроково припинені на цих же Зборах.   

Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу 

Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. 

Кожен член Наглядової  Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право: 

1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну 

таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, 

договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами 

Товариства; 

2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової 
Ради; 

3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради; 

4) вимагати скликання засідання Наглядової  Ради Товариства; 

5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного 

засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень; 

6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування); 

7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства. 

Ранцев О.Ю., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну 

для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу 

Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену 

Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту. 

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з 
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів 

акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами 

Наглядової  Ради Товариства. 

Член Наглядової Ради зобов'язаний: 

1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради; 

2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства 

сумлінно і розумно; 



3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних 

Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами 

Товариства; 

4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, 

дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства; 

5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу 

конфіденційну інформацію; 

6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих 

інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами; 

7) своєчасно інформувати Наглядову Раду: 

- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також 

контактів необхідних для зв'язку з ним; 

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю 

афілійованою особою 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, паїв); 

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади; 

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний 

зацікавленим. 

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх 

винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним 

законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували 

проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні. 
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової Ради не одержує. 

Ранцев О.Ю. обіймає посаду:  Перший заступник генерального директора з атомної енергетики і новим 

бізнесам, АТ "Атоменергомаш"  (Росія, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3).  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.  

Посади, які обіймав за останні 5 років: заступник генерального директора , заступник генерального 

директора - директор зі збуту,  директор зі стратегічного розвитку і контролінгу, перший заступник 

генерального директора з атомної енергетики і новим бізнесам. 

 Акціями емітента - не володіє. 

 

1. Посада Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Удовенко Сергiй Петрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1968 

5. Освіта** Вища, Донецький державний унiверситет, економiка та 

соцiологiя труда,  економiст 

6. Стаж роботи (років)** 26 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Корпорацiя "IСД", перший заступник Генерального директора 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 1 рік 

9. Опис    Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 25.04.2017р.) були 

достроково припинені повноваження  членів  Наглядової ради Товариства, у тому числі Удовенко С.П., та 

на цих же Зборах  Удовенко С.П. Заступник директора з перспективного планування та розвитку ТОВ 

"Регiон" - представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр, було обрано членом Наглядової Ради 

Товариства строком на 1 рік. 

Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу 

Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. 

Кожен член Наглядової  Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право: 

1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну 

таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, 

договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами 

Товариства; 

2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової 
Ради; 

3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради; 

4) вимагати скликання засідання Наглядової  Ради Товариства; 

5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного 

засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень; 

6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування); 

7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства. 

Удовенко С.П., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну 

для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу 

Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену 

Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту. 



Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода  і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з 
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів 

акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами 

Наглядової  Ради Товариства. 

Член Наглядової Ради зобов'язаний: 

1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради; 

2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства 

сумлінно і розумно; 

3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних 

Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами 

Товариства; 

4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, 

дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства; 

5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу 

конфіденційну інформацію; 

6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих 

інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами; 

7) своєчасно інформувати Наглядову Раду: 

- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також 

контактів необхідних для зв'язку з ним; 

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю 

афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, 

паїв); 

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади; 

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний 

зацікавленим. 

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх 

винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним 

законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували 

проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні. 
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової Ради - не одержує. 

Удовенко С.П. обіймає посаду: Заступник директора з перспективного планування та розвитку ТОВ 

"Регіон" (Україна, Київ, 04119, вул. Якіра, будинок 8).  

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини - не має.  

Посади, які обіймав за останні 5 років: заступник директора з перспективного планування та розвитку.   

Акціями емітента - не володіє. 

 

1. Посада Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Яценюк Юрiй Анатолiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1985 

5. Освіта** Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Шевченко, 

юридичний факультет, магiстр права 

6. Стаж роботи (років)** 12 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Консорцiуму "Iндустрiальна група", юрист 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 1 рік 

9. Опис    Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 25.04.2017р.)  були 

достроково припинені повноваження  членів  Наглядової ради Товариства, у тому числі Яценюка Ю.А., та 

на цих же Зборах  Яценюка Ю.А. Начальник юридичного департаменту ТОВ "ЕйджДжи Бiзнес 

Девелопмент" - представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр , було обрано членом Наглядової Ради 

Товариства строком на 1 рік 

Членом Наглядової  Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу 

Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства. 

Кожен член Наглядової  Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право: 

1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну 

таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними, 

договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами 

Товариства; 

2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової 
Ради; 

3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради; 

4) вимагати скликання засідання Наглядової  Ради Товариства; 

5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного 

засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень; 

6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування); 



7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства. 

Яценюк Ю.А., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну 

для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу 

Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену 

Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту. 

Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з 
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів 

акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами 

Наглядової  Ради Товариства. 

Член Наглядової Ради зобов'язаний: 

1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради; 

2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства 

сумлінно і розумно; 

3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних 

Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами 

Товариства; 

4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства, 

дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства; 

5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу 

конфіденційну інформацію; 

6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих 

інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами; 

7) своєчасно інформувати Наглядову Раду: 

- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також 

контактів необхідних для зв'язку з ним; 

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю 

афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, 

паїв); 

- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади; 

- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний 

зацікавленим. 

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх 

винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним 

законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували 

проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні. 
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради - не одержує. 

Яценюк Ю.А. обіймає посади:  начальник  юридичного департаменту  ТОВ "ЕйджДжи Ассет Менеджемент" 

(Україна, Київ, вул.Басейна, 5-Б),  ТОВ "МІН-ІНДУСТРІАЛЬНІ ПРОЕКТИ" - директор. 

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини - не має. 

Посади, які обіймав за останні 5 років: начальник юридичного департаменту,  директор. 

Акціями емітента не володіє. 

 

1. Посада Член Ревiзiйної  Комiсiї 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Сотников Олександр Михайлович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1957 

5. Освіта** Вища: Всесоюзний заочний фінансово-економічний інститут, 

1984р., економіст;     Челябінський державний університет, 

1999р. , юрист;    Московський державний інститут 

міжнародних відносин (університет), 2003р.,  юрист 

6. Стаж роботи (років)** 44 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

АТ "Русатом Енерго Інтернешнл",  директор з внутрішнього 

контролю та аудиту 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

29.11.2017 3 роки 

9. Опис    Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 від 29.11.2017р.)  

Сотникова О.М. було обрано членом Ревізійної Комісії Товариства строком  на 3 роки  замість члена  

Ревізійної Комісії Товариства  Левенштейна О.Л., повноваження якого були достроково припинені на цих 

же Зборах.  Сотников О.М., як член Ревізійної Комісії, має право бути присутніми на Загальних Зборах 

акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Товариства у випадках, 

передбачених чинним законодавством України, на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а 

також в інших випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію. 

Ревізійна Комісія має право вимагати надання будь-яких документів про господарську діяльність 

Товариства від працівника або керівника Товариства, в тому числі від Генерального директора. 



Ревізійна Комісія має право рекомендувати Наглядовій Раді Товариства кандидата для виконання функцій 

незалежного аудитора. 

Члени Ревізійної Комісії Товариства зобов'язані: 
1)особисто брати участь у засіданнях Ревізійної Комісії, у проведенні перевірок фінансової та господарської 
діяльності Товариства; 

2)забезпечувати збереження відомостей, що становлять комерційну та службову таємницю і не допускати 

несанкціонованого розголошення інформації, що стала їм відомою у процесі проведення ревізійних 

перевірок; 

3)у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборів 

акціонерів Товариства в разі виникнення реальної загрози інтересам Товариства; 

4)доповідати Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати планових та позапланових перевірок 

фінансово-господарської діяльності Товариства, про виявлені факти порушення посадовими особами 

органу управління Товариства законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 

5) об'єктивно відображати в матеріалах перевірок виявлені факти порушень і зловживань із зазначенням їх 

причин. 

Винагороди за виконання обов'язків члена Ревізійної Комісії  - не одержує. 

Сотников О.М. обіймає посаду директора з внутрішнього аудиту АТ "Атоменергомаш" (Росія, м.Москва, 

Озерковська наб., буд.28, стр.3).  

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини - не має.  

Посади, що обіймав за останні 5 років: начальник інспекції, директор департаменту,  начальник служби 

внутрішнього контролю та аудиту, директор з внутрішнього контролю та аудиту; директор з внутрішнього 

аудиту. 

Акціями емітента не володіє. 

 

1. Посада Член Ревiзiйної Комiсiї 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Cазонова Iрина Юріївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1974 

5. Освіта** Вища, Російська економічна академія ім. Г.В. Плеханова, 

1995р., спеціальність - економічний і соціальний планування, 

кваліфікація - економіст 

6. Стаж роботи (років)** 23 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

АТ "Русатом Енерго Інтернешнл", радник служби 

внутрішнього контролю та аудиту. 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

29.11.2017 3 роки 

9. Опис    Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 від 29.11.2017р.)  

Сазонову  І.Ю. було обрано членом Ревізійної Комісії Товариства строком  на 3 роки  замість члена  

Ревізійної Комісії Товариства Кислої Н.І., повноваження якої були достроково припинені на цих же Зборах.   

Сазонова І.Ю., як член Ревізійної Комісії, має право бути присутніми на Загальних Зборах акціонерів 

Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Товариства у випадках, 

передбачених чинним законодавством України, на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а 

також в інших випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію. 

Ревізійна Комісія має право вимагати надання будь-яких документів про господарську діяльність 

Товариства від працівника або керівника Товариства, в тому числі від Генерального директора. 

Ревізійна Комісія має право рекомендувати Наглядовій Раді Товариства кандидата для виконання функцій 

незалежного аудитора. 

Члени Ревізійної Комісії Товариства зобов'язані: 
1) особисто брати участь у засіданнях Ревізійної Комісії, у проведенні перевірок фінансової та господарської 
діяльності Товариства; 

2) забезпечувати збереження відомостей, що становлять комерційну та службову таємницю і не допускати 

несанкціонованого розголошення інформації, що стала їм відомою у процесі проведення ревізійних 

перевірок; 

3) у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборів 

акціонерів Товариства в разі виникнення реальної загрози інтересам Товариства; 

4) доповідати Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати планових та позапланових 

перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, про виявлені факти порушення посадовими 

особами органу управління Товариства законодавства України, Статуту та внутрішніх документів 

Товариства; 

5) об'єктивно відображати в матеріалах перевірок виявлені факти порушень і зловживань із зазначенням їх 

причин. 

Винагороди за виконання обов'язків члена Ревізійної Комісії  - не одержує. 

Сазонова І.Ю. обіймає посаду: Керівник проектів АТ "Атоменергомаш" (Росія, м.Москва, Озерковська наб., 

буд.28, стр.3).  

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини - не має.  



Посади, що обіймала за останні 5 років:  провідний інспектор, головний інспектор, заступник начальника 

інспекції,  головний спеціаліст, радник служби внутрішнього контролю та аудиту, керівник проектів. 

Акціями емітента - не володіє. 

 

1. Посада Член Ревiзiйної Комiсiї 
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

юридичної особи 

Романенко Валентин Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4. Рік народження 1981 

5. Освіта** Вища, Київський Національний економічний університет, 

Міжнародна економіка, магістр. 

6. Стаж роботи (років)** 14 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Корпорацiя "IСД",  спеціаліст 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

29.11.2017 3 роки 

9. Опис    Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 від 29.11.2017р.)   

були достроково припинені повноваження  членів Ревізійної Комісії Товариства, у тому числі Романенко 

В.В., та на цих же Зборах  Романенко В.В. було обрано членом Ревізійної Комісії Товариства строком на 3 

роки.   

Романенко В.В., як член Ревізійної Комісії, має право бути присутніми на Загальних Зборах акціонерів 

Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Товариства у випадках, 

передбачених чинним законодавством України, на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а 

також в інших випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію. 

Ревізійна Комісія має право вимагати надання будь-яких документів про господарську діяльність 

Товариства від працівника або керівника Товариства, в тому числі від Генерального директора.   Ревізійна 

Комісія має право рекомендувати Наглядовій Раді Товариства кандидата для виконання функцій 

незалежного аудитора. 

Члени Ревізійної Комісії Товариства зобов'язані: 
1) особисто брати участь у засіданнях Ревізійної Комісії, у проведенні перевірок фінансової та господарської 
діяльності Товариства; 

2) забезпечувати збереження відомостей, що становлять комерційну та службову таємницю і не допускати 

несанкціонованого розголошення інформації, що стала їм відомою у процесі проведення ревізійних 

перевірок; 

3)  у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборів 

акціонерів Товариства в разі виникнення реальної загрози інтересам Товариства; 

4)  доповідати Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати планових та позапланових 

перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, про виявлені факти порушення посадовими 

особами органу управління Товариства законодавства України, Статуту та внутрішніх документів 

Товариства; 

5) об'єктивно відображати в матеріалах перевірок виявлені факти порушень і зловживань із зазначенням їх 

причин. 

Винагороди за виконання обов'язків члена Ревізійної Комісії - не одержує. 

Романенко В.В.  обіймає посаду  Головного спеціаліста з корпоративних фінансів ТОВ "Регіон" (Україна,         

м. Київ, 04119,  вул. Якіра, будинок 8).  

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини - не має.   

Посади, що обіймав за останні 5 років: головний спеціаліст.    Акціями емітента - не володіє. 

 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

Привілейовані 
іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 

Гнiздицький  Вiталiй 

Миколайович 
 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Рудь Тамара Iванiвна  0 0 0 0 0 0 

Голова наглядової 
ради 

Нiкiпелов Андрiй 

Володимирович 
 0 0 0 0 0 0 

Секретар 

наглядової ради 

Чеботаєва Тетяна 

Вiкторiвна 
 10 0.0000025 10 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Близнюк Сергiй 

Анатолiйович 
 98060 0.024515 98060 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Разiн Володимир 

Петрович 
 0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Кулешов Сергiй 

Анатолiйович 
 0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Фiлатов Сергiй 

Миколайович 
 0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Ранцев Олександр 

Юрійович 
 0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Удовенко Сергiй 

Петрович 
 0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Яценюк Юрiй 

Анатолiйович 
 0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Сотников Олександр 

Михайлович 
 0 0 0 0 0 0 



Член ревiзiйної 
комiсiї 

Cазонова Iрина Юріївна  0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Романенко Валентин 

Володимирович 
 0 0 0 0 0 0 

Усього 98070 0.0245175 98070 0 0 0 

 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних 

акціонерних товариств) 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

EMSS HOLDING LIMITED (Кiпр)  

HE245521 
0000000000 

КIПР" д/в  д/в Cyprus, Nicosia 1066, 

Themistokli Dervi, 5  ELENION 

BUILDING, 

370708378 92.6770945 370708378 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 370708378 92.6770945 370708378 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 25.04.2017 

Кворум зборів 95.3045 

Опис Питання порядку денного:  

1.Про обрання секретаря рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. 

2.Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi        

Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за результатами його розгляду.   

3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за результатами його розгляду.   

4.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за результатами його розгляду; висновок Ревiзiйної комiсiї 
Товариства про достовiрнiсть даних, що мiстяться в Рiчному звiтi та балансi Товариства за 2016р., його 

затвердження. 

5.Затвердження Рiчного звiту Товариства за 2016 р. 

6.Порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи Товариства в 2016р. 

7.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства в 2017 р. 

8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

9.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 

Товариства; встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, повноваження якої включають 

пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. 

11.Про змiну iстотних умов Позики, наданої Товариству компанiєю ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD 

за Договором позики №1/FL вiд 09.07.2010 року. 

12.Про змiну iстотних умов Позики, наданої Товариству компанiєю ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD 

за Договором позики №1/FI вiд 09.07.2010 року. 

13.Про внесення змiн до Договору позики №233/07/2013 вiд 22.10.2013 року, укладеному мiж Товариством 

та АТ "Атоменергомаш". 

14.Про внесення змiн до Договору позики №33/2964-Д вiд 24.06.2014 року, укладеному мiж Товариством 

та АТ "Атоменергомаш". 

15.Про внесення змiн до Договору позики № EMSS-001 вiд 29.08.2012 року, укладеному Товариством з 
компанiєю Rosatom Finance Limited. 

16.Про внесення змiн до Договору позики № EMSS-002 29.08.2012 року, укладеному Товариством з 
компанiєю Rosatom Finance Limited. 

17.Про внесення змiн до Договору позики № EMSS-003 вiд 29.08.2012 року, укладеному Товариством з 
компанiєю Rosatom Finance Limited. 

18.Про внесення змiн до Договору позики №EBRD-001 02.12.2013 року, укладеному Товариством з 
компанiєю Rosatom Finance Limited. 

19.Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй 

редакцiї. Визначення уповноваженої особи для пiдписання нової редакцiї Статуту та проведення його 

державної реєстрацiї. 
20.Прийняття рiшення про внесення змiн до "Положення про Наглядову Раду ПАТ "Енергомашспец-

сталь"" та затвердження його в новiй редакцiї" 

 

I. З першого питання порядку денного вирiшили: Обрати секретарем рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв 

Товариства  Чеботаєву Т.В. 

 

II. З другого питання порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про затвердження Звiту Генерального 

директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 

 

III. З  третього питання порядку денного вирiшили: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 

рiк. 

 

IV. З четвертого питання порядку денного вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 

результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р.; затвердити Висновок 

Ревiзiйної комiсiї Товариства про достовiрнiсть даних, що мiстяться в Рiчному звiтi та балансi Товариства 

за 2016р. 

 

V.  З п'ятого питання порядку денного вирiшили: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 

 

VI. З шостого питання порядку денного врiшили: Покрити збитки, отриманi Товариством за результатами 

роботи в 2016р. в сумi 1497854,0тис. грн., нерозподiленим прибутком наступних рокiв. 

 

VII. З сьомого питання порядку денного вирiшили: Визначити основними напрямками дiяльностi 

Товариства у 2017 роцi - виробництво та реалiзацiю товарної продукцiї на суму 2 млрд. 547 млн. гривень, 

для чого заплановано: 

1) виплавити рiдкої сталi в обсязi 77,3 тис. тн.; 

2) виготовити товарного литва - 1,4 тис. тн; 



3) виробити поковок - 42,9 тис. тн. 

 

VIII. З восьмого питання порядку денного вирiшили: припинити повноваження членiв Наглядової ради 

Товариства у складi: 

1. Нiкiпєлов Андрiй Володимирович 

2. Разiн Володимир Петрович 

3. Кулешов Сергiй Анатолiйович 

4. Фiлатов Сергiй Миколайович 

5. Чижова Юлiя Станiславiвна 

6. Удовенко Сергiй Петрович 

7. Яценюк Юрiй Анатолiйович 

8. Близнюк Сергiй Анатолiйович 

9. Чеботаєва Тетяна Вiкторiвна 

 

IX. З девятого питання порядку денного вирiшили:  обрати членами Наглядової ради Товариства 

наступних осiб: 

№ п/п  П.I.Б. кандидата  Iнформацiя про кандидата  Кiлькiсть голосiв "ЗА" 

1. Нiкiпелов А.В.- Генеральний директор АТ "Атоменергомаш" - представник акцiонера EMSS Holdings 

Limited, Кiпр, 370 725 251; 

2. Разiн В.П.- Перший заступник генерального директора з операцiйної дiяльностi АТ "Атоменергомаш" - 

представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр, 370 716 251; 

3. Кулешов С.А.- Заступник генерального директора - директор з корпоративного управлiння 

АТ "Атоменергомаш"- представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр, 370 716 251; 

4. Фiлатов С.М.- Заступник генерального директора - директор з економiки та фiнансiв 

АТ "Атоменергомаш" - представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр, 370 716 251; 

5. Ранцев О.Ю.- Перший заступник генерального директора з атомної енергетики та новим бiзнесам 

АТ "Атоменергомаш" - представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр, 370 716 251; 

6. Удовенко С.П.- Заступник директора з перспективного планування та розвитку ТОВ "Регiон" - 

представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр, 370 716 251; 

7. Яценюк Ю.А.- Начальник юридичного департаменту ТОВ "ЕйджДжи Бiзнес Девелопмент" - 

представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр, 370 716 251; 

8. Близнюк С.А.- Заступник генерального директора з перспективного розвитку ПАТ "ЕМСС" - акцiонер 

ПАТ "Енергомашспецсталь", 370 850 251; 

9. Чеботаєва Т.В. - Провiдний економiст вiддiлу корпоративного управлiння ПАТ "ЕМСС" - акцiонер ПАТ 

"Енергомашспецсталь", 370 816 467. 

 

X. З десятого питання порядку денного вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; не виплачувати винагороду членам Наглядової 
ради Товариства; уповноважити Генерального директора Товариства Гнiздицького В.М.  пiдписати вiд 

iменi Товариства затвердженi цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства. 

 

XI. З одинадцятого питання порядку денного вирiшили:  прийняти рiшення про змiну iстотних умов 

Позики, наданої Товариству компанiєю ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD за Договором позики №1/FL 

вiд 09.07.2010 року, а саме:  

змiнити пункт (а) роздiлу 3.05. "Погашення" i викласти в такiй редакцiї: 
"(А) Позичальник зобов'язаний погасити Позику 20 (двадцятьма) рiвними (або максимально рiвними, 

наскiльки це можливо) частинами, якi сплачуються щоквартально 20 березня, 20 червня, 20 вересня i 20 

грудня, починаючи з першої такої дати пiсля п'яти рокiв з дати справжнього договору".  Доручити 

Генеральному директору Товариства Гнiздицькому В.М. або iншiй уповноваженiй ним особi пiдписати з 
компанiєю ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD Додаткову угоду №10 до Договору позики №1/FL вiд 

09.07.2010 року про внесення змiн, зазначених у цьому питаннi даного Протоколу, в тому числi доручити 

зазначеним особам визначати iншi умови Додаткової угоди №10, якi не визначенi цим Протоколом i не 

приведуть до змiни рiшення з даного питання Протоколу. 

 

XII. З дванадцятого питання порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про змiну iстотних умов 

Позики, наданої Товариству компанiєю ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD за Договором позики №1/FI 

вiд 09.07.2010 року, а саме:  

змiнити пункт (а) роздiлу 3.05. "Погашення" i викласти в такiй редакцiї: 
"(А) Позичальник зобов'язаний погасити Позику 20 (двадцятьма) рiвними (або максимально рiвними, 

наскiльки це можливо) частинами, якi сплачуються щоквартально 20 березня, 20 червня, 20 вересня i 20 

грудня, починаючи з першої такої дати пiсля п'яти рокiв з дати справжнього договору". Доручити 

Генеральному директору Товариства Гнiздицькому В.М. або iншiй уповноваженiй ним особi пiдписати з 
компанiєю ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD Додаткову угоду №10 до Договору позики №1/FI вiд 

09.07.2010 року про внесення змiн, зазначених у цьому питаннi даного Протоколу, в тому числi доручити 

зазначеним особам визначати iншi умови Додаткової угоди №10, якi не визначенi цим Протоколом i не 

приведуть до змiни рiшення з даного питання Протоколу. 

 

XIII.  З тринадцятого питання порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про внесення змiн до 

Договору позики №233/07/2013 вiд 22.10.2013р., укладеному мiж АТ "Атоменергомаш" та ПАТ "ЕМСС", а 



саме: термiн надання будь-якого з траншей суми лiнiї позик не може закiнчуватися пiзнiше 31.12.2018р. 

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гнiздицького В.М., або iншу 

уповноважену ним особу, в частинi пiдписання Товариством з АТ "Атоменергомаш" додаткових угод, якi 

укладаються до Договору, пов'язаних з даним рiшенням. 

 

XIV. З чотирнадцятого питання порядку денного вирiшили: прийняти рiшення про внесення змiн до 

Договору позики №33/2964-Д вiд 24.06.2014 року, укладеному мiж АТ "Атоменергомаш" та ПАТ "ЕМСС", 

а саме: термiн надання будь-якого з траншей суми лiнiї позик не може закiнчуватися пiзнiше 31.12.2018 

року. Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гнiздицького В.М., або iншу 

уповноважену ним особу, в частинi пiдписання Товариством з АТ "Атоменергомаш" додаткових угод, якi 

укладаються до Договору, пов'язаних з даним рiшенням. 

 

XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного вирiшили: прийняти рiшення про внесення змiн до 

Договору позики № EMSS-001 вiд 29.08.2012 р, укладеному мiж Rosatom Finance Limited i ПАТ "ЕМСС", а 

саме: продовжити термiн надання позики до 31.12.2018 року. Покласти повноваження на Генерального 

директора Товариства Гнiздицького В.М., або iншу уповноважену ним особу, в частинi пiдписання 

Товариством з Rosatom Finance Limited додаткових угод, що укладаються до Договору, пов'язаних з даним 

рiшенням. 

 

XVI.  З шiстнадцятого питання порядку денного вирiшили: прийняти рiшення про внесення змiн до 

Договору позики № EMSS-002 вiд 29.08.2012 року, укладеному мiж Rosatom Finance Limited i ПАТ 

"ЕМСС", а саме: продовжити термiн надання позики до 31.12.2018 року. Покласти повноваження на 

Генерального директора Товариства Гнiздицького В.М., або iншу уповноважену ним особу, в частинi 

пiдписання Товариством з Rosatom Finance Limited додаткових угод, що укладаються до Договору, 

пов'язаних з даним рiшенням. 

 

XVII. З сiмнадцятого питання порядку денного вирiшили: прийняти рiшення про внесення змiн до 

Договору позики № EMSS-003 вiд 29.08.2012 року, укладеному мiж Rosatom Finance Limited i ПАТ 

"ЕМСС", а саме: продовжити термiн надання позики до 31.12.2018 року. Покласти повноваження на 

Генерального директора Товариства Гнiздицького В.М., або iншу уповноважену ним особу, в частинi 

пiдписання Товариством з Rosatom Finance Limited додаткових угод, що укладаються  до Договору, 

пов'язаних з даним рiшенням. 

 

XVIII. З вiсiмнадцятого питання порядку денного вирiшили: прийняти рiшення про внесення змiн до 

Договору позики №EBRD-001 вiд 02.12.2013року, укладеному мiж Rosatom Finance Limited i ПАТ 

"ЕМСС", а саме: продовжити термiн надання позики до 31.12.2018 року. Покласти повноваження на 

Генерального директора Товариства Гнiздицького В.М., або iншу уповноважену ним особу, в частинi 

пiдписання Товариством з Rosatom Finance Limited додаткових угод, що укладаються  до Договору, 

пов'язаних з даним рiшенням. 

 

XIХ. З дев'ятнадцятого питання порядку денного вирiшили: прийняти рiшення про внесення змiн до 

Статуту ПАТ "Енергомашспецсталь" шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї у вiдповiдностi з 
Додатком № 1 до Протоколу. Уповноважити Генерального директора Товариства Гнiздицького В.М. 

пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та провести його державну реєстрацiю. 

 

ХХ. З двадцятого питання порядку денного вирiшили: прийняти рiшення про внесення змiн до 

"Положення про Наглядову Раду ПАТ "Енергомашспецсталь""  i затвердити його в новiй редакцiї згiдно з 
Додатком №2  до Протоколу 

 

 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 

Дата проведення 29.11.2017 

Кворум зборів 95.2948 

Опис Питання порядку денного:  

1. Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Про змiну iстотних умов Позики, наданої Товариству компанiєю ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD 

за Договором позики № 1/ FL вiд 09.07.2010р. 

3. Про змiну iстотних умов Позики, наданої Товариству компанiєю ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD 

за Договором позики № 1/ FI вiд 09.07.2010р. 

4. Про внесення змiн до умов Договору про вiдкриття кредитної лiнiї  №107-В/13 вiд 18.09.2013р.,  

укладеного Товариством з Публiчним акцiонерним товариством "Альфа-Банк". 

5. Про доручення Генеральному директору Товариства або iншiй, уповноваженiй ним, особi пiдписати з 
Публiчним акцiонерним товариством "Альфа-Банк" додаткову угоду/додатковi угоди до Договору про 

вiдкриття кредитної лiнiї  №107-В/13 вiд 18.09.2013р. i до Додаткових угод про надання траншiв. 

6. Про внесення змiн до умов договорiв застави/iпотеки, укладених Товариством з Публiчним акцiонерним 

товариством "Альфа-Банк", пов'язаних з внесенням змiн до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №107-

В /13 вiд 18.09.2013р. 

7.  Про доручення Генеральному директору Товариства або iншiй, уповноваженiй ним, особi пiдписати з 



Публiчним акцiонерним товариством "Альфа-Банк" додаткову угоду/додатковi угоди до договорiв застави 

/ iпотеки, укладеними з Публiчним акцiонерним товариством "Альфа-Банк", пов'язанi з внесенням змiн до 

Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №107-В /13 вiд 18.09.2013р. 

8. Про внесення змiн до умов Кредитного Договору №KC-712/11 вiд 12 вересня 2011 року, сторонами 

якого є Товариство та Публiчне акцiонерне товариство "Альфа-Банк". 

9. Про доручення Генеральному директору Товариства або iншiй, уповноваженiй ним, особi  пiдписати з 
Публiчним акцiонерним товариством "Альфа-Банк" додаткову угоду/додатковi угоди до Кредитного 

договору №KC-712/11 вiд 12.09.2011р.  

10. Про надання Товариством забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №KC-712/11 

вiд 12.09.2011р.  мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товариством "Альфа-Банк". 

11. Про доручення Генеральному директору Товариства або iншiй, уповноваженiй ним, особi пiдписати з 
Публiчним акцiонерним товариством "Альфа-Банк" договори застави / iпотеки. 

12. Про надання Товариством майнових прав за контрактами в забезпечення виконання зобов'язань за 

Кредитним договором №KC-712/11 вiд 12.09.2011р. мiж Товариством та Публiчним акцiонерним 

товариством "Альфа-Банк". 

13. Про доручення Генеральному директору Товариства або iншiй, уповноваженiй ним, особi пiдписати з 
Публiчним акцiонерним товариством "Альфа-Банк" договiр / договори застави майнових прав. 

14.  Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

15.  Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

   

I.  З першого питання порядку денного вирiшили: Обрати секретарем позачергових Загальних Зборiв 

акцiонерiв Товариства Чеботаєву Тетяну Вiкторiвну. 

 

II. З другого питання порядку денного вирiшили: прийняти рiшення про змiну iстотних умов Позики, 

наданої Товариству компанiєю ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD за Договором позики №1/FL вiд 

09.07.2010р., а саме: 

1. Змiнити пункт (а) роздiлу 3.05. "Погашення" i викласти в такiй редакцiї: 
"(а) Позичальник зобов'язаний погасити Позику 20 (двадцятьма) рiвними (або максимально рiвними, 

наскiльки це можливо) частинами, якi сплачуються щоквартально 20 березня, 20 червня, 20 вересня i 20 

грудня, починаючи з першої такої дати по закiнченнi шести рокiв з дати цього договору"; 

2. Сторони дiйшли згоди встановити розмiр процентної ставки не бiльше 11% рiчних. 

Доручити Генеральному директору Товариства Гнiздицькому В.М. або iншiй, уповноваженiй ним, особi 

пiдписати з компанiєю ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD Додаткову угоду №11 до Договору позики № 

1/ FL вiд 09.07.2010р. про внесення змiн, зазначених у цьому питаннi даного Протоколу, в тому числi 

доручити зазначеним особам визначати iншi умови Додаткової угоди №11, якi не визначенi цим 

Протоколом i не приведуть до змiни рiшення з даного питання Протоколу. 

 

III.З третього питання порядку денного вирiшили: прийняти рiшення про змiну iстотних умов Позики, 

наданої Товариству компанiєю ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD за Договором позики № 1/ FI вiд 

09.07.2010р., а саме: 

1.Змiнити пункт (а) роздiлу 3.05. "Погашення" i викласти в такiй редакцiї: 
"(а) Позичальник зобов'язаний погасити Позику 20 (двадцятьма) рiвними (або максимально рiвними, 

наскiльки це можливо) частинами, якi сплачуються щоквартально 20 березня, 20 червня, 20 вересня i 20 

грудня, починаючи з першої такої дати по закiнченнi шести рокiв з дати цього договору";  2. Сторони 

дiйшли згоди встановити розмiр процентної ставки не бiльше 11% рiчних.Доручити Генеральному 

директору Товариства Гнiздицькому В.М. або iншiй, уповноваженiй ним, особi пiдписати з компанiєю 

ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD Додаткову угоду №11 до Договору позики № 1/ FI вiд 09.07.2010 р. 

про внесення змiн, зазначених у цьому питаннi даного Протоколу, в тому числi доручити  зазначеним 

особам визначати iншi умови Додаткової угоди №11,  якi не визначенi цим Протоколом i не приведуть до 

змiни рiшення з даного питання Протоколу. 

 

IV. З четвертого питання порядку денного вирiшили: прийняти рiшення про внесення змiн до умов 

Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №107-В /13 вiд 18.09.2013р., укладеного Товариством з Публiчним 

акцiонерним товариством "Альфа-Банк" (далi - ПАТ "Альфа-Банк" або "Банк "), а також надати згоду на 

укладення Товариством: 

- додаткової угоди до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №107-В /13 вiд 18.09.2013р., згiдно з яким: 

1) термiн дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж до 31.12.2021 (включно); 

2) процентна ставка - не бiльше 13,75% рiчних; 

3) термiн дiї траншей - не бiльше нiж до 31.12.2021 (включно); 

- додаткових угод до додаткової угоди №1 вiд 19.09.2013 року про надання траншу (далi - "Угода 1"), до 

додаткової угоди №2 вiд 20.09.2013 року про надання траншу (далi - "Угода 2"), до додаткової угоди №3 

вiд 01.10.2013 року про надання траншу (далi - "Угода 3"), до додаткової угоди №4 вiд 03.10.2013 року про 

надання траншу (далi-"Угода 4") до договору про вiдкриття кредитної лiнiї №107-В/13 вiд 18.09.2013р., 

укладеного Товариством з Банком (далi разом "угода 1", "угода 2", "угода 3" i "угода 4"  iменуються 

"Додатковi угоди про надання траншiв") згiдно з якими термiн дiї траншей - не бiльше нiж до 31.12.2021 

(включно). 

Уповноважити Генерального директора Товариства або iншу, уповноважену ним, особу визначати iншi 

умови додаткових угод до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї  №107-В/13 вiд 18.09.2013р.  i до 

Додаткових угод про надання траншiв, якi не визначенi цим Протоколом (в тому числi змiнювати будь-якi 



умови Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №107-В /13 вiд 18.09.2013р., розмiр комiсiй, неустойок, 

штрафних санкцiй, графiк погашення кредиту/траншу кредиту,  перiодичнiсть / графiк погашення 

вiдсоткiв) i не вносять змiн до даного рiшення. 

 

V. З п'ятого питання порядку денного вирiшили: уповноважити Генерального директора Товариства або 

iншу, уповноважена ним, особу пiдписати з ПАТ "Альфа-Банк" додатковi угоди про внесення змiн, 

зазначених в питаннi №4 даного Протоколу: 

- до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №107-В /13 вiд 18.09.2013р .; 

- до Додаткових угод про надання траншiв до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №107-В/13 вiд 

18.09.2013р .; 

а також уповноважити Генерального директора Товариства або iншу, уповноважену ним, особу 

пiдписувати всi додатковi угоди, в тому числi пiдписувати додатковi угоди про надання траншiв, якi 

будуть укладенi в майбутньому, умови яких не будуть змiнювати iстотнi умови Договору про вiдкриття 

кредитної лiнiї №107-В /13 вiд 18.09.2013 р. та умови Додаткових угод про надання траншiв до Договору 

про вiдкриття кредитної лiнiї  №107-В /13 вiд 18.09.2013р., визначенi рiшеннями, прийнятими на 

Загальних зборах акцiонерiв Товариства i оформленi протоколами Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 

№3 вiд 26.09.2013р., №2 вiд 25.09.2014р., №3 вiд 20.11.2014 р., №2 вiд 13.08.2015 р., №2 вiд 26.10.2016 р., 

якi дiють на дату прийняття даного рiшення i якi не змiнюються рiшенням з питання порядку денного №4 

цього Протоколу. 

 

VI. З шостого питання порядку денного вирiшили:  у зв'язку з внесенням змiн до умов Договору про 

вiдкриття кредитної лiнiї №107-В /13 вiд 18.09.2013р., зазначених в даному протоколi в рiшеннi 

прийнятому у питаннi №4 порядку денного даного Протоколу,  надати згоду Товариству на збiльшення 

обсягу вiдповiдальностi i на пiдписання вiдповiдних додаткових угод до наступних договорiв, укладеним 

мiж ПАТ "Альфа-Банк" та Товариством: 

- Договору застави майнових прав № 362/13 вiд 18 вересня 2013р.; 

- Договору застави майнових прав №309/15 вiд 21 серпня 2015р.; 

- Договору застави майнових прав №201/16 вiд 14 червня 2016р.; 

- Договору застави рухомого майна № 363/13 вiд 18 вересня 2013р.; 

- Договору застави рухомого майна № 368/13 вiд 18 вересня 2013р.; 

- Договору застави товарiв в оборотi № 361/13 вiд 18 вересня 2013р.; 

- Договору iпотеки № 369/13 вiд 18 вересня 2013р. 

Уповноважити Генерального директора Товариства або iншу, уповноважену ним, особу визначати умови 

додаткових угод до зазначених вище договорiв застави / iпотеки, якi не визначенi цим Протоколом i не 

вносять змiн до даного рiшення. 

 

VII. З сьомого питання порядку денного вирiшили: доручити Генеральному директору Товариства або 

iншiй, уповноваженiй ним, особi пiдписати з ПАТ "Альфа-Банк" додатковi угоди про внесення змiн, 

зазначенi в питаннi №6 даного Протоколу, до наступних договорiв: 

- Договору застави майнових прав № 362/13 вiд 18 вересня 2013р .; 

- Договору застави майнових прав №309/15 вiд 21 серпня 2015 р .; 

- Договору застави майнових прав №201/16 вiд 14 червня 2016 р .; 

- Договору застави рухомого майна № 363/13 вiд 18 вересня 2013 р .; 

- Договору застави рухомого майна № 368/13 вiд 18 вересня 2013 р .; 

- Договору застави товарiв в оборотi № 361/13 вiд 18 вересня 2013 р .; 

- Договору iпотеки № 369/13 вiд 18 вересня 2013 р. 

 

VIII. З восьмого питання порядку денного вирiшили: прийняти рiшення про внесення змiн до умов 

Кредитного Договору № KC-712/11 вiд 12.09.2011р., сторонами якого є Товариство та Публiчне 

акцiонерне товариство "Альфа-Банк", а також  надати згоду на укладення Товариством додаткової угоди 

до Кредитного Договору №KC-712 /11  вiд 12.09.2011р., згiдно з якою: 

1) термiн дiї кредитної лiнiї - не бiльше нiж до 31.12.2025 (включно); 

2) процентна ставка - не бiльше нiж 9,4% рiчних. 

3) термiн дiї траншей - не бiльше нiж до 31.12.2025 (включно). 

Уповноважити  Генерального директора Товариства  або iншу,  уповноважену ним, особу визначати iншi 

умови додаткової угоди до Кредитного договору № KC-712/11 вiд 12.09.2011р.,  якi не визначенi цим 

Протоколом i не вносять змiн до даного рiшення (в тому числi змiнювати будь-якi умови Кредитного 

договору № KC-712/11 вiд 12.09.2011р., в тому числi, але не виключно, розмiр комiсiй, неустойок, 

штрафних санкцiй, графiк погашення кредиту/траншу кредиту, перiодичнiсть/графiк погашення вiдсоткiв). 

 

IX. З девятого питання порядку денного вирiшили:  уповноважити Генерального директора Товариства 

або iншу, уповноважену ним, особу пiдписати з ПАТ "Альфа-Банк" додаткову угоду / додатковi угоди про 

внесення змiн до Кредитного договору №KC-712/11 вiд 12.09.2011р., в тому числi пiдписувати додатковi 

угоди про надання траншiв, а також всi додатковi угоди, якi будуть укладенi в майбутньому, умови яких 

не визначенi цим Протоколом i не вносять змiн до даного рiшення. 

 

X. З десятого питання порядку денного вирiшили: передати в заставу, в якостi забезпечення виконання 

всiх зобов'язань Товариства перед ПАТ "Альфа-Банк", що виникають з Кредитного Договору №KC-712/11 

вiд 12.09.2011р., вiдповiдно до умов якого ПАТ "Альфа-Банк" надав / надасть : 



1.непоновлювану кредитну лiнiю на наступних умовах: 

- лiмiт кредитної лiнiї не бiльше 19 081 736 доларiв США 10 центiв; 

- термiн дiї кредитної лiнiї - не бiльше 31.12.2025 р.; 

- сплата вiдсоткiв за користування кредитною лiнiєю в розмiрi не бiльше 9,4 рiчних, 

2.наступне  майно, що належить Товариству: 

1) Основнi засоби, а саме: нежитловi примiщення (реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна: 

6746914129), якi знаходяться за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. О.Тихого (Орджонiкiдзе), 6; 

2) Основнi засоби  (рухоме майно), перелiк якого зазначений в Додатку №1 до  цього Протоколу; 

3) Товари в оборотi (готова продукцiя за виключенням готової продукцiї, виготовленої за договорами з 
органiзацiями, що входять до групи осiб Держкорпорацiї "Росатом", крiм компанiї UMP TRADING SA 

(реєстрацiйний номер: CHE-115.238.775)) балансовою вартiстю не менше 75 000 000 грн. 

4) Основнi засоби (верстати), перелiк якого зазначений в Додатку №2 до цього Протоколу. 

Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна Кредитного Договору №KC-712/11 вiд 

12.09.2011р.  

 

XI. З одинадцятого питання порядку денного вирiшили:  Уповноважити Генерального директора 

Товариства або iншу, уповноважена ним, особу пiдписати з ПАТ "Альфа-Банк" договори застави / iпотеки, 

зазначенi в пунктi 10 цього Протоколу вiд iменi Товариства.  

 

XII. З дванадцятого питання порядку денного вирiшили:   Передати в заставу майновi права на виручку за 

контрактами, укладеними Товариством з компанiєю UMP Trading, Швейцарiя, на загальну суму не менше 

еквiвалента 38 638 956 Євро, в якостi забезпечення виконання всiх зобов'язань Товариства перед ПАТ 

"Альфа-Банк", що виникають з кредитного Договору №KC-712/11 вiд 12.09.2011р. мiж Товариством та 

ПАТ "Альфа-Банк", згiдно з умовами якого надано кредит на наступних умовах: 

- лiмiт - не бiльше 19 081736 доларiв США 10 центiв; 

- термiн дiї кредиту - не бiльше 31.12.2025р.; 

- сплата вiдсоткiв за користування кредитом в розмiрi не бiльше 9,4 рiчних. 

Надати згоду на забезпечення вищевказаною заставою майнових прав Кредитного Договору №KC-712/11 

вiд 12.09.2011р. 

 

XIII.  З тринадцятого питання порядку денного вирiшили: Уповноважити Генерального директора 

Товариства або iншу, уповноважену ним, особу пiдписати вiд iменi Товариства з ПАТ "Альфа-Банк" 

договiр / договори застави майнових прав, зазначенi в пунктi 12 цього Протоколу. 

 

XIV. З чотирнадцятого питання порядку денного вирiшили: Достроково  припинити повноваження  членiв  

Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi: 

1. Левенштейн Олександр Леонiдович 

2. Кисла Наталiя Iванiвна 

3. Романенко Валентин Володимирович 

 

XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного вирiшили:  

Обрати членами  Ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб: 

№ п/п  П.I.Б. кандидата  Iнформацiя про кандидата  Кiлькiсть голосiв "ЗА" 

1. Сотнiков Олександр Михайлович - Директор з внутрiшнього аудиту АТ "Атоменергомаш", 370 721 188 

2. Сазонова Iрина Юрiївна - Керiвник проектiв АТ "Атоменергомаш", 370 721 188 

3. Романенко Валентин Володимирович - головний спецiалiст з корпоративних фiнансiв ТОВ "Регiон", 370 

724 855 

 

 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

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

батькові фізичної особи 

Аудиторська фiрма "Донаудитконсалт" ТОВ 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30998764 

Місцезнаходження 84432 Донецька область Лиманський смт.Ярова Незалежностi, 7 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 
Свiдоцтво №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 Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку 

Опис АФ "Донаудитконсалт" ТОВ проводить аудиторськi перевiрки з питань 

пiдтвердження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну 

думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi ПАТ "ЕМСС" вимогам 

чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi 

вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод. 

 

 

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

батькові фізичної особи 

ПрАТ "Акцiонерна Страхова компанiя "IНГО Україна" 

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16285602 

Місцезнаходження 01054 Київська область  м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська буд.33 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 
АВ 546570 АВ 546579 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

16.07.2010 

Міжміський код та телефон 044 490-27-44 

Факс 044 490-27-48 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис ПрАТ "Акцiонерна Страхова компанiя "IНГО Україна" є страховиком 

майнових iнтересiв ПАТ "ЕМСС", що не суперечать закону, пов'язанi з 
володiнням, користуванням, розпорядженням майном, а саме: будiвлями, 

земельними ділянками, устаткуванням (машини, iнструменти, прилади, 

iнвентар). 

 

 

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

батькові фізичної особи 

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"НIКА" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30415998 

Місцезнаходження 87515 Донецька область  м.Марiуполь пр. Ленiна, буд.62, кв.38 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 
АЕ № 641925 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

03.06.2015 

Міжміський код та телефон (062)3880588 

Факс (062)3880588 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "НIКА" є страховиком майнових iнтересів 

ПАТ "ЕМСС", що не суперечать законодавству України, пов'язанi з 



володiнням, користуванням i розпорядженням вантажем 

 

 

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

батькові фізичної особи 

ТОВ "Перша Фондова Брокерська Компанiя" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33417537 

Місцезнаходження 84306 Донецька область  Адреса тимчасового мiсцезнаходження. 

м.Краматорськ Олекси Тихого, буд.1а 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 
АЕ 286524 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

08.10.2013 

Міжміський код та телефон 062 3480551 

Факс 062 3484485 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис "Перша Фондова Брокерська Компанiя" вiдкриває та обслуговує рахунки у 

цiнних паперах власникам iменних акцiй емiтента у зв'язку з переведенням 

випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну 

форму, а також надає послуги по зберiганню належних власникам цiнних 

паперiв. 

 

 

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

батькові фізичної особи 

ТОВ Промексперт 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32466714 

Місцезнаходження 84100 Донецька область  м.Слов'янськ вул. Василівська, 58-18 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 
Сертифiкат № 190/16 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.03.2016 

Міжміський код та телефон 0956653460 

Факс 06264 3-48 -56 

Вид діяльності Оцiночна дiяльнiсть 

Опис ТОВ "Промексперт" згiдно з договором надає послуги Товариству з оцiнки 

об'єктiв нерухомого майна, машин та обладнання. 

 

 

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

батькові фізичної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Київська область  м. Київ вул. Нижнiй Вал,  17/8 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 
Правила ЦДЦП 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, рiшення № 2092 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 591-04-40 

Вид діяльності Центральний депозитарiй проводить дiяльнiсть з депозитарного облiку та 

обслуговування обiгу цiнних паперiв 

Опис ПАТ "НДУ" надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних 

паперiв емiтента: приймає на зберiгання вiд емiтента глобальний 

сертифiкат  випуску цiнних паперiв, вiдкриває та веде рахунки емiтента в 

цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених емiтентом цiнних 



паперiв власного випуску, виконує операцiї емiтента з випуском цiнних 

паперiв на пiдставi розпоряджень та iн. 

 

 

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

батькові фізичної особи 

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33306921 

Місцезнаходження 01001 Київська область  м. Київ вул.Хрещатик, 19а 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 
Свiдоцтво № 3516 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудитоська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

27.01.2005 

Міжміський код та телефон (044) 490-30-00 

Факс (044) 490-30-30 

Вид діяльності Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiк 

Опис ТОВ "Ернст енд Янг аудиторськi послуги" проводить аудиторськi 

перевiрки з питань пiдтвердження фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансового звiтування. Висловлює незалежну 

професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi ПАТ 

"ЕМСС" вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, 

адекватностi вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод. 

 

 

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

батькові фізичної особи 

ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30968986 

Місцезнаходження 02160 Київська область  м.Київ Соборностi,19 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 
АЕ 522523 АЕ 522510 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

14.08.2014 

Міжміський код та телефон (044) 490-46-00 

Факс  

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа Страхування" є страховиком майнових 

iнтересiв ПАТ "ЕМСС", що не суперечать чинному законодавству України, 

пов'язанi з володiнням, користуванням та розпорядженням майном. 

 

 

 



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 

09.06.2010 378/1/10 

Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA0500511003 

Акція проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
0.25 400000000 100000000.00 

100.000000000

000 

Опис 

Заяв на допуск в лiстiнг товариство не подавало. Розмiщення вiдкрите. 

Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, що були анульованi: №31/1/96 вiд 16.01.1996 р., № 191/05/1/00 вiд 11.12.2000р., №25/1/08-Т вiд 24.01.2008р. 

у 2010роцi пiдприємство провело дематерiалiзацiю акцiй, у зв"язку з цим  пiдприємству видали нове свiдоцтво за №378/1/10 вiд 09.06.2010р. Свiдоцтво №25/1/08 вiд 

24.01.2008р. (дата видачi 04 липня 2008р.) анулюється. 

У 2011р. було змiнено тип та найменування Товариства, у зв"язку з чим Товариству було видано нове свiдоцтво №378/1/10 з датою видачi 08.06.2011р. Свiдоцтво 

№378/1/10 вiд 09.06.2010р. втратило чиннiсть. 

У 2017роцi  додаткового випуску акцiй не було, рiшення не приймалось. 

У 2017р. на ПАТ "Українська біржа" відбувались торги акціями підприємства но ціні 0,224грн за одну акцію. 

Бiржовий курс акцiй ПАТ "Енергомашспецсталь" дорiвнює 0,224грн. за одну акцiю  на ПАТ "Українська біржа". 

 



XI. Опис бізнесу 

 
 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

 
Влітку 1962 року на 70 гектарах землі радгоспу "Ясногоровський" було заплановано 
будівництво майбутнього заводу. Навесні 1963 року почалось будівництво насосної 
станції, будівлі заводоуправління, блоку № 4, складу обладнання та їдальні. 
29 грудня 1964 року Державна комісія підписала акт про введення в експлуатацію 
ряду об'єктів заводу - першої черги блоку № 4, ливневої каналізації, водопроводу, 
насосної станції та інших. 
25 червня 1965 року перша в історії заводу плавка, в невеликій печі потужністю 
лише 50кг в цеху металургійної оснастки. 
1966 рік - вступила в експлуатацію електропідстанція на 220/110/35/6 кВ; прийняла 
перших відпочиваючих турбаза "Липа" на березі Сіверського Дінця. 
 1967 рік почав давати продукцію киснево-компресорний цех. Для дітей працівників 
побудовано дитячий садок-яслі "Сонечко" на 140 місць. 
1968 рік - в цеху металургійної оснастки нова продукція - стяжні муфти для 
будівництва висотних щаблів. 
1970 рік - перша плавка на першій в електросталеплавильному цеху печі ДСП-50. 
1972 рік перша продукція в фасоноливарному цеху. Почала давати продукцію 
ковальсько-термічна дільниця. 
1973 рік - запрацювала найпотужніша в Україні електросталеплавильна піч  
ДСП -100.  В фасоноливарному цеху перша поточно-формовочна лінія. 
1974 рік - розпочато будівництво ковальсько-пресового цеху № 1. 
1975 рік - в фасоноливарному цеху здана в експлуатацію механізована  
поточна лінія ЛПМ-75 на базі мостового піскомету; в електросталеплавильному цеху - 
ДСП-12. 
1978 рік - в електросталеплавильному цеху виплавлена мільйонна тона сталі; пущена 
вакуумна індукційна піч ВИП-30, здана в експлуатацію піч установка 
позавакууміювання рідкої сталі RН. 
1978-1979роки - введено першу чергу ковальсько-пресового цеху № 1 і здається в 
експлуатацію корпус допоміжних цехів виробничою потужністю 254 тис.кв.м. 
1983 рік здані в експлуатацію цехи - термічний, потужністю 9 тисяч тон і 
механообдирний. У Святогорську для дітей побудовано дитячий табір "Юний ленінець" 
на 420 місць.  
1982-1984 роки - у ливарному виробництві освоєно виготовлення всієї номенклатури 
турбінних відливок. В електросталеплавильному цеху вперше відливається 205-тонний 
злиток, з якого у ковальсько-пресовому цеху №1 виготовляють обечайку для атомного 
реактора вагою 128 тон. В КПЦ-1 вперше відковано заготовку для одержання корпусу 
ГЦН-195М, за що заводчани були відмічені медалями ВДНГ. 
1989-1994 роки: розширюються і укріплюються зв'язки з країнами Європи, Південно-
Східної Азії. На підставі рішення конференції членів організації орендарів від 2 
грудня 1994 року орендне підприємство "Енергомашспецсталь" звернулося з заявою на 
приватизацію цілостного майнового комплексу шляхом акціонування до Державного 
регіонального відділення Фонду держмайна. Після проведення приватизаційної роботи 
наказом за №6129 від 13.11.95р. Фондом регіонального Відділення підприємство було 
перетворено у відкрите акціонерне товариство. 
З 1992р. підприємство охопила криза виробництва, пов'язана з загальною кризою в 
країні. Пік спаду виробництва відбувався в 1998-1999рр. Увага до атомної 
.енергетики стала мінімальною. Залишився недобудованим ковальсько-пресовий цех №2, 
прес зусиллям 15 тис. т.с. виявився незатребуваним та вийшов з ладу. Підприємство 
вимушене було переорієнтуватись на виробництво поковок вчерні і поковок з 
механообробкою для металургійної промисловості, тобто нарощувати потужності по 
тому сегменту ринка, який могло зайняти. Основною номенклатурою стали вали і 
валкова продукція. 
У 2011році на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно 
рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2011г. було змінено 
найменування Відкритого акціонерного товариства "Енергомашспецсталь"  (скорочено - 
ВАТ "ЕМСС") на Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь" (скорочено - 
ПАТ "ЕМСС").   
В умовах науково-технічного прогресу та жорсткої конкуренції виникла необхідність 
у переоснащенні виробничих потужностей. З цією метою на підприємстві розроблена 
програма реконструкції та модернізації виробничих потужностей.  
В кінці 2012 року історичним моментом для ПАТ "ЕМСС" стало введення в експлуатацію 
виробничого комплексу ДСП-70, який включає дугову сталеплавильну піч ємкістю 70т, 
установку позапічної обробки сталі та сучасну газоочистку.  ДСП-70 дозволяє 
виплавляти 70 т металу за кожні 55 хвилин,  що у 3,5 рази швидше ніж на існуючому 
обладнанні. 



У 2013 році на підприємстві вперше  виготовлена лопасть робочого колеса 
гідротурбіни з повною механічною обробкою та унікальна поковка обичайки активної 
зони атомного реактора. ПАТ "ЕМСС" стало єдиним підприємством у Східній Європі, 
яке освоїло технологію виробництва обичайки з порожнистого зливка. Також на 
підприємстві був виготовлен опорний валок для стану "5000" з унікального  зливка 
вагою 415 т. та заготовка шабота для штампувального молоту. 
Наймасштабнішою подією 2014 року по праву можна вважати виготовлення обичайки 
активної зони корпусу реактора ВВЕР-ТОИ. Цей проект можна назвати історичним, 
оскільки подібні заготовки ніколи не виготовлялися на території України. Вага 
заготовки - 117,4 т, висота - 4920 мм, а зовнішній і внутрішній діаметри - 4665 мм 
і 4230 мм. Спеціально для виготовлення цієї обичайки була модернізована термічна 
піч №3 і встановлений двостійковий вертикальний токарно-карусельний верстат 
компанії Qigihaer Heavy CNC Eguipment. 
Також у цьому році ПАТ "ЕМСС" вписав своє ім'я в сучасну історію виробництва 
енергетичних установок, як учасник проекту по створенню найпотужнішого в світі 
криголаму ЛК-60 за проектом 22220. Для головного універсального двухосадочного 
атомоходу фахівці нашого підприємства виготовили 80 заготовок для РИТМ-200 - 
двухреакторної установки з реакторами тепловою потужністю 175 МВт кожен. Загальна 
вага заготовок для проекту склала 547 т. 
Черговий рекорд записали на свій рахунок фахівці підприємства виготовивши 
найбільшу оснастку на пострадянському просторі, яка призначена для штампування 
днища корпусу парогенератора АЕС. Оснащення складається з 5 литих великогабаритних 
деталей, загальна вага яких склала більше 420 т. 
Незважаючи на те, що підприємство знаходиться в прифронтовій зоні проведення АТО, 
на 2018рік заплановано збільшення обсягів виробництва, збереження виробничого 
потенціалу з метою подальшого розвитку. 
У 2017році фактів злиття, поділу, приєднання не було. 
 

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 

 
Структура управління ПАТ "Енергомашспецталь" будується по напрямкам діяльності з 
підпорядкуванням: 
підприємство очолює Генеральний директор, якому підпорядковуються: 
1. Заступник генерального директора з перспективного розвитку підприємства; 
2. Заступник генерального директора з безпеки - начальник відділу забезпечення 
безпеки,  який керує роботою: 
- відділу забезпечення безпеки, 
- охорони, 
- відділу мобілізаційної підготовки і цивільної оборони; 
3. Директор з економічних питань - керує роботою: 
1) Головного бухгалтера, якому підпорядковується головна бухгалтерія; 
2) планово-економічного відділу, 
3) відділу цін, 
4) фінансового відділу, 
5) відділу корпоративного управління, 
6) управління інформаційних технологій, якому у свою чергу підпорядковуються: 
- відділ автоматизованих систем управління технологічними процесами, 
- відділ корпоративних інформаційних систем, 
- відділ технічного забезпечення та інформаційної безпеки. 
4. Директор з маркетингу та збуту - керує роботою: 
- Заступника  директора з маркетингу та збуту, якому підпорядковуються: 
1) відділ продажу продукції суднобудування та напівфабрикатів, 
2) відділ продажу продукції для металургії, 
3) відділ продажу продукції для енергетики, 
4) відділ продажу продукції нафтохімії та загального машинобудування, 
5) відділ збуту та митного оформлення, 
6) група з планування, контролю та звітності. 
- Заступника  директора з технічного супроводження маркетингових проектів, якому 
підпорядковується конструкторсько-технологічний відділ опрацюваннь замовлень 
валковой продукції 
5. Центральна заводська лабораторія 
6. Головний інженер, якому підпорядковуються: 
1) Заступник головного інженера з охорони праці - керує роботою: 
- відділу охорони праці, 
- відділу охорони навколишнього середовища; 
2)Заступник головного інженера з ремонту обладнання - керує роботою:              
- відділу головного механіка, 



- відділу головного енергетика, 
- енергоцеху, 
- відділу головного метролога, 
- планово-економічного бюро ремонту; 
3) Відділ будівництва та управління інвестиціями;  
4) Відділ системи енергетичного менеджменту; 
5) Електротехнічна лабораторія. 
7. Директор з виробництва, якому підпорядковуються: 
1) Група з управління ризиками і впровадження виробничої системи Росатома 
2) виробничо-диспетчерський відділ, 
3) електросталеплавильний цех; 
4) сталеливарний цех, 
5) ковальсько-пресовий цех -1, 
6) цех металургійної оснастки, 
7) термічний цех, 
8) механообробний цех. 
8. Технічний директор, в підпорядкуванні у якого: 
1)технологічний відділ сталеплавильного виробництва, 
2)технологічний відділ ливарного виробництва, 
3)відділ ковальського виробництва, 
4)відділу термічного виробництва, 
5)відділу головного технолога, 
6)відділу головного конструктора, 
7)група підготовки виробництва, 
8)відділу опрацювання замовлень і технічної документації. 
9. Директор з якості, який керує роботою: 
- відділу технічного контролю; 
- відділу менеджменту якості, сертифікації та стандартизації. 
10. Директор з закупівлі та логістики керує роботою: 
1) відділу матеріально-технічного постачання та обладнання, 
2) відділу транспортного забезпечення, якому підпорядковується: 
- залізничний цех, 
11. Директор з управління персоналом  керує роботою: 
- відділу забезпечення персоналом; 
- відділу організації праці та заробітної плати; 
- відділу підготовки персоналу та підвищення кваліфікації. 
12. Юридичний відділ. 
13. Помічник генерального директора зі зв'язків з громадськістю. 
14. Пресс-центр. 
15. Адміністративно-господарський відділ. 
Дочірніх підприємств, філій та представництв ПАТ "ЕМСС" не має. 
 

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 

 
Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система оплати праці  й 
дві її форми: відрядні і погодинна, які містять у собі тарифні сітки, тарифні 
ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики 
(довідники). 
Критеріями рівня оплати праці працівників є: 
- результати виробничо-господарської діяльності підприємства; 
- трудовий внесок кожного працівника з обліком фактично відпрацьованого часу й 
результатів його праці; 
- посадові оклади й кваліфікаційні розряди працівників, установлені на основі 
тарифної системи оплати праці відповідно до норм чинного законодавства й 
колективного договору. 
Підприємство самостійно розробляє норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, 
схеми посадових окладів, умови введення й розміри надбавок, доплат, премій і інших 
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, 
передбачених законодавством і галузевою угодою. 
Тарифні сітки й схеми посадових окладів формуються на основі тарифної ставки 
працівника першого розряду й кваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів 
тарифних ставок (посадових окладів), що враховують кваліфікаційний рівень, 
інтенсивність, складність і відповідальність виконуваних робіт. 



На підприємстві встановлені наступні міжкваліфікаційні співвідношення тарифних 
ставок працівників: 
1 - 1,0; 2 - 1,1; 3 - 1,35; 4 - 1,5; 5 - 1,7; 6 - 2,0; 7 - 2,2. 

Структура заробітної плати - основна, додаткова та інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати. 
- Фонд основної заробітної плати включає в себе нарахування винагороди за виконану 
роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 
обслуговування, посадових обов'язків): погодинна оплата праці, відрядна оплата 
праці, оплата праці за час перебування у відрядженні. 
- Фонд додаткової заробітної плати включає в себе доплати, надбавки, гарантійні 
виплати, передбачені законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих 
завдань і функцій. У фонд додаткової заробітної плати входять надбавки та доплати 
за: 
суміщення професій (посад); 
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; 
роботу у важких і шкідливих умовах праці; 
роботу в нічний час; 
роботу в святкові і вихідні дні за графіком; 
керівництво бригадою; 
щорічна та додаткова відпустки, відпустка по навчанню, компенсацію за 
невикористану відпустку; 
інші доплати, передбачені законодавством. 
- Фонд заохочувальних та компенсаційних виплат включає в себе винагороди і премії, 
які мають разовий характер: 
премії до ювілейних та пам'ятних дат; 
премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами 
преміювання. 
Фонд оплати праці формується відповідно запланованих обсягів виробництва товарної 
продукції і встановленими на підприємстві нормами праці, розцінок, тарифних ставок 
і посадових окладів, а також створеним фондом матеріального заохочення структурних 
підрозділів. 
Фонд оплати праці коригується у зв'язку з необхідністю проведення індексації 
грошових доходів працівників. 
Рівень годинних тарифних ставок і посадових окладів переглядається з урахуванням 
змін у чинному законодавстві. 
Оплата праці працівників підприємства здійснюється за весь обсяг якісно виконаних 
робіт за встановленими на підприємстві системам і формам оплати праці відповідно 
до норм праці, розцінок, тарифних ставок і посадових окладів. 
 

Для генерального директора і директорів за напрямками визначені ключові показники 
ефективності і розроблені карти КПЕ на 2017р. 
Колективами основних цехів: ЕСПЦ, СЛЦ, КПЦ за виконання встановлених показників 
утворюється фонд матеріального заохочення відповідно до "Положення про утворення і 
розподіл бюджету (фонду оплати праці) електросталеплавильного цеху, сталеливарного 
цеху і ковальсько - пресового цеху ПАТ "ЕМСС". 
Колективами основних цехів: МОЦ, ЦМО за виконання встановлених показників 
утворюється фонд матеріального заохочення відповідно до Положення про утворення і 
розподіл фонду матеріального заохочення по основних цехах: МОЦ, ЦМО. 
Колективам підрозділів (допоміжних цехів, дільниць на правах цехів, відділів, 
лабораторій і служб заводоуправління) встановлюється фонд матеріального заохочення 
відповідно до Положення про утворення і розподіл фонду матеріального заохочення 
допоміжних цехів, дільниць на правах цехів, відділів, лабораторій та служб 
заводоуправління ПАТ "ЕМСС". 
З метою підвищення матеріальної зацікавленості й забезпечення виконання планових 
виробничих завдань і договірних зобов'язань на підприємстві розроблені й діють 
наступні преміальні положення: 
- Положення про оплату праці вищої ланки управління підприємства, а також 
керівників структурних підрозділів, їхніх заступників і інших працівників; 
- Положення про доплату за знання й використання в роботі іноземної мови; 
- Положення про матеріальне стимулювання верстатників, що працюють на верстатах з 
ЧПУ; 
- Положення про матеріальне стимулювання верстатників, що працюють на глибоко-
розточувальних та поздовжньо-фрезерних верстатах з ЧПУ; 
- Про матеріальне стимулювання верстатників МОЦ, що працюють на хонінгувальній 
установці; 
- Про оплату та стимулювання праці дефектоскопістів ОНМК; 
- Положення про матеріальне стимулювання верстатників, що працюють на 
універсальних верстатах; 
- Положення по вшановування передовиків виробництва ПАТ "ЕМСС" до професійного 
свята Дня машинобудівника.  
 



Зростання середньої заробітної плати із січня по грудень 2017 року склало 125,1% . 
У порівнянні з 2016 роком середня заробітна плата зросла на 19,9%. Середня 
заробітна плата одного працівника за рік склала 10198,1грн. 
 

Основні показники з праці й заробітній платі представлені в наступному виді: 
Показники                         2014 р.   2015 р.     2016р.           
2017р. 
Середня заробітна плата  
одного працюючого, грн.             6835,1       7679,0      8508,3      

10198,1 

Фонд оплати праці, тис. грн.     166994,1     167524,3    163156,0     168268,9 

Середньооблікова чисельність,чол.   2171       1927        1752        1467 
Середньооблікова чисельність в 
 еквіваленті повної зайнятості, чол.2036         1818        1598         1375 
Номінальний фонд часу на 1-го  
працівника, дн/чол.                 220,8       215,2       217,4       212,6 

Переборні втрати на 1-го людини,  
дн/чол                             9,4        3,1        2,9             

2,0 

 

В основі розвитку будь-якого підприємства лежить ефективне використання наявних у 
нього ресурсів. Насамперед, це людські ресурси, тому що саме персонал забезпечує 
потенціал будь-якого виробництва. При цьому кадри повинні бути професійно 
придатними й ефективно працювати. 
Принципи підбора й розміщення кадрів складаються в правильному сполученні 
досвідчених і молодих кадрів. 
При прийманні на роботу віддається перевага фахівцям високої кваліфікації. Для 
знову прийнятих працівників встановлюється випробний термін, що дає можливість 
керівниками перевіряти професійні й ділові якості працівників і здійснювати 
правильний їхній підбор. 
При підборі кадрів на керівні посади здійснюється комплектування за рахунок 
висування молодих перспективних фахівців підприємства, що сприяє стабільності 
роботи керівного персоналу. Підвищенню професійного рівня керівних кадрів і 
просуванню їх по службі сприяє атестація працівників. 
 

В порівнянні з попереднім роком облікова чисельність працівників зменшилася на 
15,8 %, чисельність в еквіваленті повної зайнятості зменшилася - на 14,0%. 
Чисельність працівників з вищою освітою становить 694 чол.,  середньо фаховою та 
середньо технічною освітою 610 чол., середньою - 136 чол, неповною середньою - 10 
чол. 
 

В умовах постійного відновлення виробництва, появи нових технологій має важливе 
значення - навчання і перенавчання працівників. Для усунення пробілів між рівнем 
кваліфікації співробітників і вимогами виробництва, що розвивається, з метою 
скорочення строків і забезпечення своєчасного впровадження нової техніки й 
технології щороку виникає необхідність проводити додаткове перенавчання 
працівників підприємства. Із цією метою були укладені договори з наступними 
установами й організаціями: 
№ п/п Найменування установи Предмет договору Кіл-ть учнів, чол. 
1"Красноліманський центр професійного розвитку персоналу" регіональної філії 
"Донецька залізниця" ПАТ "Українська залізниця" Навчання за професією "Машиніст 
тепловоза" 1 

2 ФОП Сарвар Іван "Виробнича система ІНТЕРТАЙП СТАЛЬ" 2 
3 ДП УкрНДНЦ "Метрологічна експертиза технічної документації", Повірка та 
калібрування ЗВ електричних величин 2 
4 ТОВ "УМЦ "Міжнародна школа технічного законодавства і управління якістю"
 "Механічні випробування на трішіностійкість і визначенні референсної 
температури Т0 згідно стандартів Аstm E 399-12e, ASTM E 1820-15a,  ASTM E 1921-16"
 4 

5 ДП "Головний навчально-методичний центр"  1. Загальний курс охорони праці, 
гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки.      2. Правила будови і безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів 34 

6 BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS інформаційно-консультаційні послуги з вимог 
керівництва YVL Е.3, В.2, В.5, А.3, Е.12. 50 
7 ТОВ "Інноваційний центр "Екосистема" "Інструментально-лабораторні вимірювання 
показників складу та властивостей поверхневих та зворотних (стічних) вод" 2 

8 ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ" Професійне управління виробничими системами і 
процесами 24 

9 Донецька Торговельно-промислова палата "Законодавче екологічне регулювання та 
державний контроль у природоохоронній сфері" 1 



10 BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS послуги з проведення тренінгу "Nucler training 
program" 5 

11 BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS інформаційно-консультаційні послуги з вимог 
керівництва YVL Е.3, В.2,  А.3, Е.12. 75 

12 Укренергочормет Атестація та сертифікація фахівців НК по VT-методу 3 

13 ФЛП Тітаренко А.А. "Проведення внутрішнього аудиту за новою версією ISO 
9001:2015. Системи менеджменту якості. Вимоги. 12 
14 НВО "ЦНІЇТМАШ" проведення атестації 10 

15 It-сервіс "Визначення вартості будівельно-монтажних та ремонтно-
будівельних робіт із застосуванням сучасних матеріалів та технологій" 2 

16 ТОВ "Київська бухгалтерська служба" "Великий кадровий семінар" 1 

17 12 державний пожежно-рятувальний загін Проведення лекцій, занять, семінарів на 
протипожежну тематику та занять з правил пожежної безпеки 37 

18 Спектр Знань "Сучасні вимоги до організації та проведення професійного 
навчання працівників на виробництві. Ліцензування діяльності з надання освітніх 
послуг. Єдина державна електронна база з питань освіти. Організація навчання та 
перевірка знань з питань охорони праці" 1 

19 ПрАТ "Морський регістр судноплавства в Україні" Атестація зварювальників
 3 
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Сума коштів, витрачених в 2017 році на професійну підготовку й підвищення 
кваліфікації персоналу склала 2405096,5грн. 
 

В 2017 році в системі підготовки й підвищення кваліфікації пройшли: 
* перепідготовку - 80 чол.: 
* навчання другим (суміжним) професіям - 63 чол., 
* підвищення кваліфікації - 1796 чол., з них: 
     - 991 керівників і фахівців 
     - 805 робітників.     
           

На сьогоднішній день розроблені комплекти методичних матеріалів для перепідготовки 
робочих з ключових професій, виконується візуалізація розроблених учбових 
матеріалів. На підприємстві розширено використання "Автоекзаменатора", який 
дозволяє не тільки проводити підготовку до професійних іспитів але й самонавчатися 
з питань охорони праці та пожежо-технічного мінімуму. 
У структурних підрозділах підприємства в 2017 році організована й проведена 
практика 103 студентів ДДМА, учнів МК ДДМА, КВМПУ №123, СПМЛ (м. Слов'янськ). 
Кількість студентів, які пройшли практику на "ЕМСС": 
- ВНЗ - 32 чол.; 
- Технікуми, коледжі -48 чол. 
- ВПУ -23 чол. 
Кількість працівників, які отримали вищу освіту без відриву від виробництва -24 
чол., з них: 5 чол. отримали другу вищу освіту, 12 чол. отримали базову вищу 
освіту, 7 чол. отримали повну вищу освіту. 
У травні 2013 року Центр професійної підготовки та підвищення кваліфікації отримав 
ліцензію на надання освітніх послуг, яка видана Міністерством освіти України. 
Ліцензія видана на професійно-технічну освіту, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації робітників більш ніж з 60 професій. Наявність ліцензії розширює коло 
діяльності ЦППтаПК та дозволяє надавати послуги з підготовки персоналу сторонніх 
організацій, а також безробітних громадян. На підставі ліцензії ЦППтаПК здійснює 
перепідготовку громадян за програмою "Ваучер 45+", завдяки якій люди у віці більш 
45 років можуть перекваліфікуватися, придбавши інші професії. Також наявність 
ліцензії дає можливість отримати дозвіл на підготовку безробітних громадян за 
груповою формою освіти за 11 професіями. Ліцензія дає право на видачу документа 
державного зразка після закінчення навчання. 
 

Стан трудової дисципліни 
Аналіз кількості порушень трудової дисципліни показав, що в 2017 році відбулося їх 
зменшення на 33 % у порівнянні з минулим роком. 
В 2017 році звільнено за прогули без поважних причин, нетверезий вигляд і за інші 
порушення1 чоловік. 
За порушення трудової дисципліни й прогули без поважних причин накладено 2 
стягнення. 
 

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 

 
Емітент 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 

 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб протягом звiтного 
року не було. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Енергомашспецсталь" пiдготовлена згiдно Закону України 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" за №996-XIV вiд 
16.07.1999р., та вiдповiдних Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та 
iнших нормативних документiв. що регулюють бухгалтерський облiк в Українi.  
Пiдприємством затверджено Наказ "Про облiкову полiтику у 2017р." вiд 10.01.2017р. 
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 
2017року. 
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. В разi вiдсутньосiт такого документа встановлено 
термiн для нархування амотизацiї 10 рокiв. Нематерiальнi активи з необмеженим 
термiном використання - не амортизуються. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних 
активiв з обмеженим строком корисного використання дорiвнює нулю. 
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.138 Податкового Кодексу України. 
При вiдображеннi в облiку iнвестицiйної нерухомостi пiдприємством застосовується 
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". 
Iнвестицiйна нерухомiсть має визнаватися як актив тодi i тiльки тодi, коли:  
a) є ймовiрнiсть того, що суб'єкт господарювання отримає майбутнi економiчнi 
вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;  
б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. Iнвестицiйну 
нерухомiсть слiд оцiнювати первiсно за її собiвартiстю. Витрати на операцiю слiд 
включати до первiсної оцiнки. 
Лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю. 
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; 
- готова продукцiя, напiвфабрикати i товари для перепродажу. 
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. 
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 єкономiчних вигiдi 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; данi iнвентаризацiї та наказу керiвника пiдприємства про списання 
заборгованостi; iнших документiв (наприклад: вiдмова в позовi у зв'язку з 
неплатоспроможнiстю боржника). 
Резерви вiдображаються у звiтi про фiнансове становище в тому випадку, коли у 
пiдприємства виникає юридична або об'рунтоване зобов'язання в результатi подiї i 
iснує ймовiрнiсть того, що потрiбно вiдволiкання коштiв для виконання цього 
зобов'язання.  
Забезпечення визнаються якщо: 
а) пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи конструктивну) в 
наслiдок минулої подiї; 
б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде 
необхiдним для погашення заборгованостi; 
в) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi; 
У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається. 
Пiдприємство нараховує наступнi резерви та забезпечення, зазначенi в роздiлi II 
пасиву Балансу "Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв": 
- резерв на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам; 
- резерв на додаткове зоохотчення персоналу; 
- забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення, 
- умовнi зобов"язання по судовим справам. 
Фiнансовi зобовязання, у залежностi вiд термiну їх погашення, на кожну дату 
балансу подiляються на: 
- поточнi (термiном погашення до 12-ти мiсяцiв зi звiтної дати); 
- довгостроковi (термiном погашення бiльше 12-ти мiсяцiв зi звiтної дати). 
Фiнансовi зобовязання  облiковуються по справедливiй вартостi, з вiдображенням її 
у звiтi про фiнансовi результати; 
Первiсна вартiсть позик отриманих вiдображається в сумi фактично отриманих коштiв 
при отримання позики. 
На кожну дату балансу пiдприємство вiдокремлює поточну частину заборгованостi з 
кожного довгострокового зобов'язання та облiковує таку частину в складi поточних 
зобов'язань. 
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги)облiковується 
на пiдставi МСБО №39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" - фiнансовi 
зобов"язання. 



Кредиторська заборгованiсть визнається по методу нарахування. Заборгованiсть 
визнається в момент передачi ризикiв та вигод, що пов'язанi з володiнням товарно-
матерiальних цiнностей згiдно базових умов постачання. 
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 2016рiк.  
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; 
- витрати на збут; 
- фiнансовi витрати; 
- iншi операцiйнi витрати; 
- iншi 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. 
 

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; 

 
ПАТ "ЕМСС" спецiалiзується на випуску литих i кованих виробiв iндивiдуального i 
дрiбносерiйного виробництва для важкого, енергетичного i транспортного 



машинобудування, металургiйної, цементної, гiрничодобувної й iнших галузей 
промисловостi України, ближнього i далекого зарубiжжя. 
Продукцiя з маркою "Енергомашспецсталь" добре вiдома на таких пiдприємствах, як 
Атоммаш, Турбоатом, Ленiнградський металевий завод, Уралгiдромаш, Сумське 
машинобудiвне об'єднання. На Кольськiй, Запорiзькiй, Пiвденноукраїнськiй, 
Iглiнськiй, Ростовськiй, Калiнiнськiй атомних електростанцiях встановлено 
обладнання, для якого пiдприємством були виготовленi вiдливки i поковки. За 40 
рокiв було освоєно виробництво особливо чистих марок сталi для заготовок атомних 
реакторiв, налагоджений процес виплавки складнолегованої сталi для корпусiв ГЦН-
195. Освоєно технологiю виплавки високомiцного чавуну. Технологiчнi процеси 
дозволяють виробляти унiкальнi великогабаритнi вiдливки i поковки зi стабiльною 
якiстю. 
 

Основні конкуренти ПАТ "Енергомашспецсталь": 
- Японія: Kobe Steel, Japan Casting and Forging Corp., japan steel Works; 
- Південна Корея: Doosan Heavy Industries; 
- Росія: ТОВ "ОМЗ-Спецсталь", ВМЗ "Червоний жовтень"; 
- Румунія: IMGB; 
- Китай: China Second Heavy Industries, China First Heavy Industries Group, 
Shanghai Heavy Machinery Plant; 

- Англія:  Sheffield Forgemasters; 
- Франція: SFARSTEEL; 
- Німеччина: Saarschmiede, Schmiedewerke Groeditz; 
- Чехія: VITKOVICE Heavy Machinery; 
- Україна: НКМЗ; 
- Італія: Forgiatura A.Vienna; 
- Іспанія: SIDENOR. 
 

Основні споживачі продукції підприємства: 
- валків - "Магнітогорський металургійний комбінат", ARCELORMITTAL, 
"Запоріжсталь", ММК "Ілліча" ; 
- чаш шлаковозних - ARCELORMITTAL, "Машінвестхолдінг", "УМК"; 
- роторів -BHEL, GENERAL ELECTRIC; 
- литва без та з механообробкою -  "Атоменергомаш", "Машінвестхолдінг", LASCO 
UMFORMTECHNIK; 

- поковок без та з механообробкою - ABB, GENERAL ELECTRIC, Eschmannstahl, "АЕМ-
Технології", "Зіо-Подольськ", "Запоріжсталь", "Турбоатом", "СНВО ім. Фрунзе"; 
- зливків сталевих - EUSKAL FORGING, VON SCHAEWEN, ROTHE ERDE, PERFECT. 
Головною споживчою властивістю виробленої продукції є її надійність. Основними 
факторами, що формують споживчі властивості литих і кутих виробів, є технологія 
виробництва та висока якість. 
Підприємство з успіхом продовжує співпрацю з замовниками з України та Росії. 
Планомірна робота по розширенню ринків з дальнім зарубіжжям дозволила збільшити 
об'єми поставок в Німеччину, Францію та Індію. Також затвердилися взаємовідносини 
з замовниками Іспанії, Італії, Чеської республіки та США. 
 

Основними постачальниками сировини й матерiалiв є: 
№ п/п Тип виробничих  запасiв Найменування постачальникiв 
1. Вогнетривкi матерiали Calderys, Dalmond, Vesuvius, Techcom, Fematec, 

Tachtech 

2. ПММ ТОВ "Донтермiнал", ТОВ "Технол", ТОВ "Термiнал", ТОВ "Паралель-М ЛТД", 
ТОВ "ТБ Луганськ ОIЛ", ТОВ "Донбас Пром ОIЛ" 
3. Вогнетривкi вироби  OTTO WOLF, Isomag GmbH, Commexim Group, Дружкiвський 
вогнетривкий завод,  
4. Електроди графiтованi Енергопром-НЕЗ, МiсаноГруп 
5. Вапно ТОВ "Реактив", "Ростенерго" 
6. Металолом ТОВ "Укрмет" 
7. Формувальний пiсок "Старк" 
8. Цегла шамотна Запорожвогнеупор, GIR International, Донбасбiзнесальянс 
9. Прутки ПАТ "Завод "Унiверсальне обладнання", ПП "Дар`ял" 
10. Алюмiнiй вторинний, пруток алюмiнiєвий ПАТ "ВЗТО", ТОВ "Схiд-Запорiжжя" 
11. Плавиковий шпат ТОВ "Союз метал" 
12. Сумiш ТИС, ТСК ТОВ "Техмет" 
13.Лiс, пиломатерiали ТОВ "Еколiс" 
14.Аргон ПАТ "Харкiвський автогенний завод", ТОВ "Дi Пi Ер Газ" 
15.Кабельно-провiдникова продукцiя "Пiвденна промислова компанiя" 
16.Канати сталевi ТОВ "Стальканат силур" 
17.Металопрокат в асортиментi ТОВ "Метiнвест СМЦ"  
18.Хiмiя для фуранових сумiшей ТОВ "Уралхiмпласт-Хютенес Альбертус", ASK 
Chemicals 

19.Ригеля, порошок "Феррукс" Vesuvius 



 

Результативність своєї діяльності керівництво підприємства оцінювало по одному з 
основних показників, яким є збут виробленої продукції й надходження коштів на 
розрахунковий рахунок. 
За 2017 рік реалізовано 96,3 % зробленої продукції.  
 

 У 2017 році "ЕМСС" завершило відвантаження основного обсягу обладнання для III та 
IV блоків АЕС "Куданкулам" (Індія). 
Перелік інноваційних процесів, розроблених та впроваджених у сталеплавильному 
виробництві: 
- проведення дослідно-промислових випробувань нової схеми футерування 
сталерозливних ковшів, що виключає використання вогнетривкого бетону в робочому 
шарі футерування. Захід направлений на підвищення показників якості продукції і 
економію природного газу; 
- упроваджена технологія обробки ресульфурованих марок стали порошковим дротом з 
наповнювачем з ЩЗМ. Захід направлений на підвищення показників якості продукції. 
Брак даної номенклатури продукції в 2017 році виключений; 
- освоєно виробництво злитків круглого перетину d1200 мм (маса злитка 33,5 т). У 
2017 році залито 8 злитків даного типорозміру. Досягнуті показники якості 
продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів якості. Розширена 
номенклатура злитків, вироблюваних на підприємстві 
 

Перелік інноваційних процесів, розроблених та впроваджених у ливарному 
виробництві: 
- вироблена планова оптимізація живлячих для ливника систем для зменшення 
пористості у відливаннях і зниження напруги, з вживанням САЕ системи Magmasoft; 
- розроблена програма атестації заготовок циліндрів ЦВД із сталі 06Х12НДЛ 
виготовлений зразок і проведені дослідження якості металу; 
- упроваджена удосконалена технологія виготовлення відливання "Шабот". Видалення 
прибильного залишку зробили механічним шляхом на верстаті із стрічковою пилою 
замість видалення його вогневим різанням для зниження напруги на місці зрізу. 
Ліквацію елементів у прибилі удалося знизити на третину; 
- проведена вібро-стабілізаційна обробка відливання "Вінець зубчастий" в зборі. 
Метою роботи є стабілізація залишкової напруги і геометричних розмірів заготівлі 
після механообработки; 
- виготовлений модельний комплект для відливання "Стіл" 119 т для преса зусиллям 
6000 т. Особливістю розробленого техпроцесса є виготовлення моделі з двома 
додатковими роз'ємами, це дає можливість використовувати частично моделі багато 
разів при формуванні в кесоні. Ці заходи дозволили зменшити трудомісткість 
виготовлення на 250 н/ч і понизити кількість пиломатеріалу на 3 куб.м. 
Успішно розвивається механообробне виробництво. За 2017 рік найбільш значимі 
інноваційними процесами були такі: 
- пошук і освоєння альтернативного фрезерного інструменту із збільшеною кількістю 
ріжучих кромок відносно використовуваних на підприємстві фрез серії R210, R345, 
R360; 

- модернізація важкого вальцетокарного верстата  Herkules  мод.NWD 1500*18000cnc - 
проектування і виготовлення пристосувань для установки розточувальних 
облямовувань, лез для обробки торцевих канавок великої глибини, що розширило 
технологічні можливості; 
- створення модуля генерації програми, що управляє, для верстатів з ЧПУ методами 
апроксимації простими елементами, заснованого на базі Autocad; 
- виготовлений ріжучий інструмент - трепануюче свердло d140/110 мм L-350 мм з 
універсальним водоприймальником. 
 

Система якості й контроль за якістю 
З 2004 р. на ПАТ "Енергомашспецсталь" функціонує система менеджменту якості, 
побудована відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001-2000. Система 
поширюється на структурні підрозділи й робочі процеси, що забезпечують розробку, 
виробництво й реалізацію продукції, а також на процеси закупівлі матеріалів. 
В 2008 році на ПАТ "Енергомашспецсталь" був проведений перший наглядовий аудит 
компанією "Тюф-норд Україна" по перевірці відповідності системи менеджменту якості 
підприємства вимогам ISO 9001:2000. Відповідність СМК установленим вимогам - 
підтверджено. 
В 2010 році органом по сертифікації TUV THURIN-GEN TUV був виданий сертифікат № 
TIC 15 100 107094 відповідності СМК ПАТ "Енергомашспецсталь" стандарту ISO 
9001:2008. У березні 2010 р. Європейським Альянсом проведена реєстрація хімічних 
речовин в системі Регламенту REACH, 19.03.2010 року отримано розширення зони дії 
сертифіката схвалення підприємства на виробництво сталевого кування та виливок 
виданого GERMANISCHER LLOYD, виданий сертифікат № WZ 1840HH1. 6.10.2010 року 
міжнародним класифікаційним товариством "Lloyds Register" розширено зону дії 



сертифікату №MD00/3575/0001/3 на схвалення підприємства на виробництво сталевого 
кування максимальною вагою до 95 тн. 
У травні 2013 року був отриманий сертифікат міжнародного класифікаційного 
товариства Det Norske Veritas (Норвегія) № АММ-6252 від 29.05.2013 на схвалення 
підприємства на виробництво поковок з вуглецевих, марганцево-вуглецевих та 
легованих марок сталі вагою до 60т. 
У липні 2013 року органом з сертифікації TUV THURINGEN е.V сертифікована система 
менеджменту якості ПАТ "ЕМСС" на відповідність стандарту ISO 9001: 2008, 
реєстраційний номер TIC 15 100 107094 від 21.08.2013 р. Також була сертифікована 
система енергетичного менеджменту на відповідність стандарту ISO 50001, 
реєстраційний номер TIC 15 275 13040 від 24.07.2013 р. Цим же сертифікаційним 
товариством виданий сертифікат на схвалення на виробництво поковок з нержавіючих 
марок сталі, згідно з вимогами стандарту AD 2000 та директиви 97/23/ЕС, 
реєстраційний номер 0090-154-0227 від 01.07.2013 року. 
У вересні 2013 року був отриманий сертифікат міжнародного класифікаційного 
товариства "РМРС" (Росія) на схвалення на виробництво поковок з вуглецевих, 
вуглецево-марганцевих та легованих марок сталі вагою до 95 т, поковок з 
корозійностійкої сталі вагою до 50 т, виливок з вуглецевих та легованих марок 
сталі вагою до 84 т, виливок з корозійностійкої сталі вагою до 115 т - 
реєстраційний  номер 13.80007.182 від 30.09.2013 року.  
11.03.2014 року сертифіковане виробництво поковок ПАТ "ЕМСС" з марганцево-
вуглецевих, легованих та низьколегованих сталей класифікаційним товариством 
"Bureau Veritas". Виданий сертифікат № 37381/А0 BV від 11.05.2014 р., термін дії 
сертифікату до 11.03.2019 року. 
27.05.2015 року атестована центральна заводська лабораторія ПАТ "ЕМСС" Головною 
метрологічною службою Державного підприємства "Український науково-технічний центр 
металургійної промисловості "Енергосталь" на право наступних видів контролю: 
   неруйнівного контролю: 
- ультразвуковий; 
- візуальний і вимірювальний; 
- магнітопорошковий; 
- капілярний; 
   руйнівного контролю: 
- механічні випробування; 
- металографія; 
- міжкристалічна корозія; 
- феррітометрія; 
- хімічний аналіз; 
- спектральний аналіз. 
Видано свідоцтво № 06544-2-7-34-ВЛ, строк дії  до 07.04.2017 р. 
27.05.2014 року сертифіковане виробництво поковок для машинобудування і 
суднобудування ПАТ "ЕМСС" класифікаційним товариством Germanischer Lloyd. Виданий 
сертифікат № WZ 1840 HH, термін дії сертифікату до 31.05.2017 р. 
10.06.2015 р. була акредитована та атестована центральна заводська лабораторія 
національним агентством з акредитації в Україні (НАУ) на відповідність вимогам 
міжнародного стандарту ISO 17025:2006. Виданий сертифікат №2Т1293, строк дії до 
09.06.2020 р. 
19.06.2015 р. сертифіковане виробництво виливок з вуглецевих та вуглецево-
марганцевих, легованих, корозійностійких марок сталі класифікаційним товариством 
"РМРС". Виданий сертифікат №15.80030.180, строк дії до 19.06.2020 р. 
21.06.2015 р. сертифіковане виробництво поковок з вуглецевих, марганцево-
вуглецевих та легованих марок  сталі класифікаційним товариством "Lloyd's 
Register". Виданий сертифікат №MD00/3575/0004/3, Строк дії до 15.03.2018 р. 
21.06.2015 р. сертифіковане виробництво зливків з вуглецевих, марганцево-
вуглецевих та легованих марок  сталі класифікаційним товариством "Lloyd's 
Register". Виданий сертифікат №MD00/3575/0002/1, Строк дії до 15.03.2018 р. 
23.06.2015 р. сертифіковане виробництво виливок з вуглецевих, марганцево-
вуглецевих та легованих марок  сталі класифікаційним товариством "Lloyd's 
Register". Виданий сертифікат №MD00/3575/0003/2, Строк дії до 22.06.2018 р. 
У 2016 р. підтверджено відповідність системи екологічного менеджменту вимогам 
міжнародного стандарту ISO 14001:2004 та сертифікату № Е-5974/15 від 26.06.2015 
р., строк дії до 25.06.2018 р. 
У 2016 році був проведений ресертифікаційний аудит системи енергетичного 
менеджменту ПАТ "ЕМСС" на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 
50001:2011. Отримано сертифікат № TIC 15.275.13040 від 24.07.2016 р., строк дії до 
23.07.2019р. 
У 2016 році був проведений ресертифікаційний аудит системи менеджменту якості 
менеджменту ПАТ "ЕМСС" на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 
9001:2008. Отримано сертифікат № TIC 15.100.107094 від 11.08.2016 р., строк дії до 
14.09.2018р.  



У 2017 році ПАТ "ЕМСС" отримано сертифікат системи менеджменту якості ISO 
9001:2015 № TIC 15.100.107094 від 26.08.2016 р., строк дії до 25.08.2019р., 
виданий TUV THURINGEN. 
У 2017 році підприємство отримано сертифікат системи екологічного менеджменту 
вимогам ISO 14001:2015 № Е-5974/17 від 05.09.2017, строк дії до 25.06.2018, 
виданий QS Cert. 
ПАТ "ЕМСС" отримало сертифікат схвалення виробництва поковок та виливок за 
Правилами Rina №FAB001417XY/001 та №FAB001417XY/002 від 10.07.2017р., строк дії 
18.04.2022р. 
У 2017 році отримано сертифікат схвалення виробництва поковок з неіржавіючої 
сталі, відповідно директиві 2014/68/EU та AD2000-WO № 00901540227 від 01.11.2017, 
строк дії 31.10.2020, виданий TUV THURINGEN. 
Підтверджено відповідність ЦЗЛ вимога ДСТУ ISO 17025:2006 та атестату №2Т1293 від 
02.10.2017, виданого НААУ, строк дії 09.06.2020р. 
Протягом 2017 року на  підприємстві були проведені  аудити сторонніми компаніями: 
-QS Cert Ukraine - підтверджено відповідність системи екологічного менеджменту 
вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015; 
- АО АККУЮ НУКЛЕАР АЕМ-Технології, АО "ВО Безпека" - перевірка готовності 
виробництва до вимог проекту АЕС АККУЮ; 
- ІКАЕЛ ХП АО "НІАЕП", АЕМ-Технології, АО "НПО ЦНІЇТМАШ", АО "ВПО 
Зарубежатоменергострой" - перевірка готовності виробництва до вимог проекту АЕС 
"Куданкулам" (5-6 блоки); 
- TUV THURINGEN e.V. - підтверджено відповідність системи менеджменту якості 
вимогам стандарту ISO 50001:2011, ISO 9001:2015; 
- TUV THURINGEN e.V. - підтверджено відповідність системи менеджменту якості 
вимогам стандарту ISO 50001:2011, ISO 50001:2011; 
- АЕМ-Технології - перевірка готовності виробництва до вимог проекту АЕС 
"Ханхіківі-1";  
- RAOS Project - проведена перевірка системи менеджменту якості та поточної роботи 
по проекту АЕС "Ханхіківі-1"; 
- Національне агенство з акредитації України (НААУ) - підтверджено відповідність 
ЦЗЛ вимогам ISO 17025:2006; 
- Fennovoima Oy, STUK - перевірка планових заходів та впровадження системи 
управління якістю, що орієнтовані на процеси зв'язані з виробництвом; 
- СРО ТОВ "Сертатом" ХП АО ІК "АЕС" - перевірка готовності виробництва до вимог 
проекту АЕС "Курска"; 
- SIJ Rravne Sistem Словенія - проведене оцінювання діючої системи менеджменту 
якості ПАТ "ЕМСС"; 
- СРО ТОВ "Сертатом" АО ІК "АЕМ-Технології" ХП АО ІК "АЕС" - перевірка готовності 
виробництва до вимог проекту АЕС "Руппур" блок 1 
 

На підприємстві триває робота метрологічної служби відповідно до вимог Закону 
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 11.02.1998 р.  
З одержанням сертифікатів відповідності наше підприємство отримало право 
користуватися знаками відповідності.  
 Для контролю якості продукції, що випускається, підприємством 
застосовуються: 
1. хімічний аналіз із застосуванням методів і методик аналітичної хімії й 
використанням фотоелектричних концентраційних калориметрів (КФК-2), лабораторних 
іонометрів (И-130), автоматичних аналізаторів вуглецю й сірки ("Leco CS-244"), 
аналізатори кисню та азоту (ТС 300), автоматичних аналізаторів водню (Leco DH-
603). 

2. рентгеноспектральний аналіз із застосуванням оптичного емісійного спектрометра 
(ARL 31000С), рентгенівського спектрометра (ARL 72000S), також застосовуються такі 
прибори, як СПЕКТРОЛАП F. 
3. металографічні дослідження металів і сплавів з використанням оптичних 
металографічних мікроскопів (NEOPHOT-2, MEF 3) і вивчення макроструктури виробів 
різними методами й методиками. 
4. механічні випробування металів і сплавів із застосуванням машин на проведення 
статистичних випробувань (розривні машини Р-20, FP-100/1) і динамічних випробувань 
із використанням маятникових копрів (PCW-300), виміру одержуваної твердості 
методом Роквелла (ТК-2М) і Бринеля (ТШ-2М), а також динамічним методом виміру 
твердості приладом типу "Еквопит". 
5. неруйнуючі методи контролю виробів за допомогою ультразвукових дефектоскопів 
типу EPOCH XT, а також магнітопорошкового дефектоскопа типу Parker DA 1500 и 
методик кольорової дефектоскопії. 
6. для потреб стале- і чавуноливарного  виробництв у лабораторії здійснюється 
контроль якості формувальних сумішей, що готують, з використанням комплекту 
устаткування для визначення їхніх фізико-механічних властивостей. 
У 2014 році для центральної заводської лабораторії був придбаний переносний 
металографічний комплекс на базі портативного мікроскопа UITPM-500 "Інспектор". 



Комплекс призначений для неруйнуючої металографічної підготовки об'єкта та його 
подальшого мікроскопічного аналізу. Головною особливістю нового обладнання є 
можливість проведення металографічного дослідження на поверхні деталі без її 
руйнування. 
 

Основні напрямки в роботі ПАТ "Енергомашспецсталь" по якості - це рішення питань 
по наступних напрямках: 
-одержати якість рідкого металу, що відповідає сучасному рівню розвитку 
електрометалургії сталі у світі; 
-одержати ковальський злиток, що відповідає вимогам світового ринку; 
-відробити технологію нагрівання кування й термічної обробки на модернізованому й 
знову встановлюваному встаткуванні в автоматичному, напівавтоматичному режимі 
керування технологічними процесами, максимально усунувши вплив людського фактору й 
домогтися стабільності якісних показників; 
-одержати стабільну якість виливків, що відповідає вимогам світового ринку за 
рахунок застосування устаткування  й технологій кращих європейських виробників; 
-підвищити точність механічної обробки великотоннажних тіл обертання, а також 
стабільність одержання точносних параметрів до рівня, досягнутого на кращих 
підприємствах важкого й енергетичного машинобудування за рахунок застосування 
сучасних верстатів підвищеної точності зі ЧПУ; 
-розробити й реалізувати короткострокову (на 2 роки) і довгострокову (на 5-7 
років) програму підбора, розміщення, перепідготовки, навчання кадрів, що включає 
розвиток власної бази й довгострокові програми співробітництва зі спеціалізованими 
закладами; 
-розробити й реалізувати довгострокову й короткострокову концепцію роботи з 
постачальниками основних видів сировини й матеріалів, що виключає одержання 
неякісних матеріалів. 
Діяльність підприємства не залежить від сезонних змін. 
Отже ризиками  2017року були:  
1) продовження та розвиток кризи - як наслiдок - падiння виробництва, скорочення 
робочих мiсць;  
2) пiдвищення цiн на енергоносiї - падiння конкурентноспроможностi продукцiї. 
На пiдприємствi має мiсце недовикористання промислового потенцiалу. "Вузьким" 
мiсцем залишається механообробне виробництво. Це викликано, насамперед тим, що з 
переважного виробництва сировини i напiвфабрикатiв ПАТ "Енергомашспецсталь" 
перейшло на випуск високотехнологiчної продукцiї, що пройшла остаточну механiчну 
обробку. 
Як i у 2017роцi, так i в наступному, пiдприємство планує взяти участь у всiх 
виставкових заходах, якi будуть сприяти налагодженню зв'язкiв з потенцiйними 
замовниками продукцiї, з можливими iнвесторами для подальшого розвитку iнновацiй 
та технологiй у виробництвi.  
Основнi питання:  продовження програми модернiзацiї виробництва пiд час 
фiнансової, тобто пошук коштiв для фiнансування запланованих заходiв; вихiд на 
новi ринки збуту: Китай, Корея, США; нарощування постачання продукцiї вже iснуючим 
споживачам у Європi; новi пропозицiї для замовникiв в Українi та Росiї для 
втримання їх для подальшого спiвробiтництва пiд час кризи та пiсля неї. 
 

 

 

 

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 

 
Протягом останнiх п'яти рокiв вiдчуження активів підприємства було наступним: 
 

    Протягом 2013 року введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 
400224,0тис.грн., в т.ч.: 
-будинки, споруди - 99342,0тис.грн.(ремонти) 
-машини та виробниче обладнання - 278217,0тис.грн.(крани мостовi 
електричнi,трасформаторiн подстанцiї,дуговi сталеплавильни пiч,камери вакуум для 
злиткiв,преси ковочi, верстати та багато iншого)  
-iнструменти, прилади, iнвентар - 7064,0тис.грн.(мiкрометри, колiбр-пробки, 
радiостанцiї, газовi лiчильники, системи вимiрювання темпратури та iнше) 
-багаторiчнi насадження - 13,0тис.грн.(туї, яловцi та iнше) 
-iншi основнi фонди - 14709,0тис.грн. (ворота промисловi, шафи кутовi, горки, 
меблi,виливницi бандажонанi та iнше) 
-бiблiотечнi фонди - 7,0тис.грн. 
-МНМА - 695,0тис.грн., 



-iншi необоротнi матерiальнi активи - 177,0тис.грн.(оснащення, яке 
використовується  бiльш нiж 1 рiк).(люнети рухомi, призми, пiдставки, пiддони та 
iнше) 
 

Протягом 2013 року вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала 
13236,0тис.грн., знос 8339,0тис.грн.,  в тому числi: 
-будинки i споруди - первiсна вартiсть - 167,0тис.грн, знос - 45,0тис.грн. (блок-
1, побутовi примiщення блоку, ЕСПЦ прибудови, будiвля газоочистки печi, емномтi, 
гаражi  та iнше ) 
-машини i обладнання - первiсна вартiсть - 2501,0тис.грн., знос -
1827,0тис.грн.(расподiльчi пристрої, трансформатори, насоси лiсосушильнi камери та 
iнше ), 
-транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 3697,0тис.грн., знос - 2254,0тис.грн. 
(вантажнi автомобiлi, самосвали,навантажувачи, крани,екскаватори автомобiлi Тайота 
та iнше) 
-iнструменти, прилади - первiсна вартiсть - 258,0тис.грн., знос - 
216,0тис.грн.(електричнi лафети, вiзки передаточнi самохiднi,плити стендовi, 
стенди,датчики та багато iнших iнструментiв).  
-багаторiчнi насадження - первiсна вартiсть - 1,0тис.грн, знос - 1,0тис.грн. 
-iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 6398,0тис.грн, знос - 
3782,0тис.грн.(перфоратори, вiдбiйни молотки, столи лабораторнi, подложки, ковшовi 
затвори та iнше ) 
-МНМА - первiсна вартiсть - 127,0тис.грн., знос - 127,0тис.грн.; 
-iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 87,0тис.грн., знос - 
87,0тис.грн. 
   Протягом 2013 року надходження фiнансових iнвестицiй склало 15999,0тис.грн.- 
iнвестицiйнi сертифiкати "Укрмашiнвест" в кiлькостi 5125од., номiнальною вартiстю 
1000,0грн. на суму 15999,0тис.грн. по первiснiй вартостi. 
 У 2013 р. вибуло фiнансових iнвестицiй на загальну суму 15985,0тис.грн у т.ч: 
- реалiзованi iнвестицiйнi сертифiкати "Укрмашiнвест" - 6432од. номiнальною 
вартiстю 1000,00грн., що складає 15985,0тис.грн. за первiснiй вартiстю. 
 

Протягом 2014 року введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 
93138,0тис.грн., в т.ч.: 
- будинки, споруди - 6676,0тис.грн.(техничне переоснащення будівель, огородження 
дільниць) 
- машини та виробниче обладнання - 73170,0тис.грн.  (вертстати вертикальні, пічі 
електричні, травеси, ноутбуки, сервери та багато іншого) 
- iнструменти, прилади, iнвентар - 3962,0тис.грн. 
- iншi основнi фонди - 8717,0тис.грн. 
- МНМА - 514,0тис.грн., 
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 99,0тис.грн.(оснащення, яке 
використовується  бiльш нiж 1 рiк). 
 

Протягом 2014 року вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала - 
16068,0тис.грн., знос - 793,0тис.грн.,  в тому числi: 
- будинки i споруди - первiсна вартiсть - 6483,0тис.грн, знос - 4,0тис.грн. 
(профілакторій, мазутопровід) 
- машини i обладнання - первiсна вартiсть - 6581,0тис.грн., знос -
117,0тис.грн.,(верстати, насосні станції, контейнери, вентилятори, крани 
мостові,та багато іншого) 
- транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 25,0тис.грн., знос - 19,0тис.грн. 
(контейнери для шихти) 
- iнструменти, прилади - первiсна вартiсть - 352,0тис.грн., знос - 55,0тис.грн. 
(датчики, перетворювачи, та інше) 
- багаторiчнi насадження - первiсна вартiсть - 3,0тис.грн, знос - 
3,0тис.грн.(зелені насадження, берези) 
- iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 2322,0тис.грн, знос - 
293,0тис.грн.(опоки, баки та інше) 
- МНМА - первiсна вартiсть - 152,0тис.грн., знос - 152,0тис.грн.; 
- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 150,0тис.грн., знос - 
150,0тис.грн. 
 

Протягом 2014 року надходження фiнансових iнвестицiй склало 58610,тис.грн.: 
- iнвестицiйнi сертифiкати "Укрмашiнвест" в кiлькостi 31916од., номiнальною 
вартiстю 1000,0грн. на суму 54183,0тис.грн. по первiснiй вартостi, 
- акції "Завод Радар" в кількості 3542000од.. номінальною вартістю -0,25грн., на 
суму 4427,0тис.грн. 
 У 2014 р. вибуло фiнансових iнвестицiй на загальну суму 125802,0тис.грн у т.ч: 
- реалiзованi iнвестицiйнi сертифiкати "Укрмашiнвест" -65251од. номiнальною 
вартiстю 1000,00грн., що складає 121375,0тис.грн. за первiснiй вартiстю. 



-акції "Завод Радар" в кількості 3542000од.. номінальною вартістю -0,25грн., на 
суму 4427,0тис.грн. 
 

Протягом 2015 року введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 
60177,0тис.грн., в т.ч.: 
- будинки, споруди - 8306,0тис.грн. (ремонти будівель та споруд) 
- машини та виробниче обладнання - 9278,0тис.грн.  (крани 
мостові,верстати,трансформатори та багато іншого устаткування) 
- iнструменти, прилади, iнвентар - 1615,0тис.грн. 
- iншi основнi фонди - 40498,0тис.грн. 
- бібліотечні фонди - 11,0тис.грн. 
- МНМА - 345,0тис.грн., 
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 124,0тис.грн.(оснащення, яке 
використовується  бiльш нiж 1 рiк). 
 

Протягом 2015 року вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала - 
2964,0тис.грн., знос - 646,0тис.грн.,  в тому числi: 
- будинки i споруди - первiсна вартiсть - 253,0тис.грн, знос - 22,0тис.грн. 
(паропровод, мережа сжатого повітря,внутріцехові мережи, будівля охорони) 
- машини i обладнання - первiсна вартiсть - 1282,0тис.грн., знос -
232,0тис.грн.(верстати, таль електрична,насоси та багато іншого) 
- iнструменти, прилади - первiсна вартiсть - 78,0тис.грн., знос - 57,0тис.грн. 
(фрези, вимірювачі, термоперетворювачі) 
- багаторiчнi насадження - первiсна вартiсть -2,0тис.грн, знос - 2,0тис.грн. 
- iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 1133,0тис.грн, знос - 
117,0тис.грн.(фланці,восі, валки та багато іншого) 
- МНМА - первiсна вартiсть - 133,0тис.грн., знос - 133,0тис.грн.; 
- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 83,0тис.грн., знос - 
83,0тис.грн. 
 

Списано у 2015роцi дебiторської заборгованостi за товари(роботи, послуги)- 
6639,0тис.грн.  
У 2015р. виявлено нестач, втрат а також несвоєчасного списання ТМЦ  на загальну 
суму 754,0тис.грн.  
 

Надійшло у 2016році нематеріальних активів на суму 1,0тис.грн. 
 Вибуло нематерiальних активiв протягом 2016року по первiснiй вартостi 9,0тис.грн, 
знос 7,0тис.грн. (програмне забезпечення) 
    Протягом 2016року введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 
43658,0тис.грн., в т.ч.: 
- будинки, споруди - 4306,0тис.грн. 
- машини та виробниче обладнання - 17089,0тис.грн.   
- iнструменти, прилади, iнвентар - 707,0тис.грн. 
- iншi основнi фонди - 20944,0тис.грн. 
- МНМА - 501,0тис.грн., 
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 111,0тис.грн.(оснащення, яке 
використовується  бiльш нiж 1 рiк). 
Протягом 2016року вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала - 
7993,0тис.грн., знос - 2270,0тис.грн.,  в тому числi: 
- будинки i споруди - первiсна вартiсть - 158,0тис.грн, знос - 16,0тис.грн.  
- машини i обладнання - первiсна вартiсть - 4286,0тис.грн., знос -797,0тис.грн., 
- транспортні засоби - первісна вартість - 96,0тис.грн., знос - 40,0тис.грн. 
- iнструменти, прилади - первiсна вартiсть - 705,0тис.грн., знос - 326,0тис.грн.  
- багаторiчнi насадження - первiсна вартiсть -16,0тис.грн, знос - 16,0тис.грн. 
- iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 2456,0тис.грн, знос - 799,0тис.грн. 
- МНМА - первiсна вартiсть - 125,0тис.грн., знос -125,0тис.грн.; 
- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 151,0тис.грн., знос - 
151,0тис.грн. 
Придбано у 2016р. інвестиційних сертифікатів "Укрмашінвест" в кількості 31240од. 
на суму 82158,0тис.грн. 
Списано у 2016роцi дебiторської заборгованостi за товари(роботи, послуги)- 
12206,0тис.грн. 
 

 Протягом 2017року введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 
55702,0тис.грн., в т.ч.: 
- будинки, споруди - 63,0тис.грн. 
- машини та виробниче обладнання - 7169,0тис.грн.   
- iнструменти, прилади, iнвентар - 2800,0тис.грн. 
- iншi основнi фонди - 44854,0тис.грн. 
- МНМА - 725,0тис.грн., 



- iншi необоротнi матерiальнi активи - 91,0тис.грн.(оснащення, яке 
використовується  бiльш нiж 1 рiк). 
 

Протягом 2017року вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала - 
28390,0тис.грн., знос - 8830,0тис.грн.,  в тому числi: 
- будинки i споруди - первiсна вартiсть - 8,0тис.грн, знос - 3,0тис.грн.  
- машини i обладнання - первiсна вартiсть - 15456,0тис.грн., знос -3537,0тис.грн., 
- транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 814,0тис.грн., знос - 803,0тис.грн. 
- iнструменти, прилади - первiсна вартiсть - 165,0тис.грн., знос - 144,0тис.грн.  
- багаторiчнi насадження - первiсна вартiсть -5,0тис.грн, знос - 5,0тис.грн. 
- iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 11693,0тис.грн, знос - 4089,0тис.грн. 
- МНМА - первiсна вартiсть - 162,0тис.грн., знос -162,0тис.грн.; 
- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 87,0тис.грн., знос - 
87,0тис.грн. 
 

Придбано у 2017р. iнвестицiйних сертифiкатiв "Укрмашiнвест" в кiлькостi 36820од. 
на суму 101162,0тис.грн. 
Реалізовано у 2017р. інвестиційних сертифікатів в кількості 19884од. на суму 
35507,0тис.грн. по первісній вартості. 
Списано у 2017 році дебіторської заборгованості товари (роботи, та послуги) -
5,0тис.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 

 
Правочинiв з власниками iстотньої участi, членами наглядової ради або членами 
виконвчого органу, афiлiйованими особами не вiдбувалось. 
 

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 

 
Виробничий майданчик ПАТ "ЕМСС" з усiма виробничими потужностями розташований у 
мiстi Краматорську. Загальна площа, займана пiдприємством, становить 136,4 га. 
В електросталеплавильному цеху (ЕСПЦ) здiйснюється виготовлення рiдкої сталi. 
Виконується на дугових сталеплавильних печах мiсткiстю 50 i 100 т. Цех обладнаний 
комплексом позапiчної обробки сталi, до складу якого входить установка "пiчь-кiвш" 
i установка вакуумування сталi. Комплекс дозволяє проводити позапiчну обробку 
стали в ковшах iз заданою продуктивнiстю i забезпеченням високої якостi сталi по 
хiмiчному складу i змiсту неметалiчних включень при оптимiзованому 
енергоспоживаннi. 
Електросталеплавильний цех складається з двох основних пiдроздiлiв: дiлянки 
виплавки стали i дiлянки позапiчної обробки сталi. Дiлянка виплавки стали включає 
всi ДСП, в яких плавиться металевi i металевий брухт. Дiлянка позапiчної обробки 
включає кiвш-пiч (УКП) i установку вакуумування сталi (дегазацiя у вакуумi/ 
вакуумна камера), в яких виплавлений метал проходить подальшу обробку для 
видалення домiшок. Пiдроздiли нижче мiстять короткий опис обладнання кожного 
пiдроздiлу ЭСПЦ. 
Шихта, наприклад, металобрухт i металевий брухт, якi купуються i направляються на 
переробку пiсля ковальського та ливарного виробництва, феросплави, шлакоформуючi 
матерiали (вапняк) i вуглецевмiснi матерiали доставляються в шихтовий пролiт 
залiзничним i автомобiльним транспортом. Металевий брухт завантажуються в шихтову 
баддю i подаються в ДСП, головним чином ДСП-50 i ДСП-100. Зараз в ЕСПЦ знаходиться 
чотири печi, з яких задiянi у виробництвi ДСП-50 i ДСП-100. Ще одна ДСП-100 i ДСП-
12 використовуються як резервнi. Вапняк i вуглецевмiснi матерiали завантажуються в 
звiд печi за допомогою мульдозаволочных кранiв. 



Дефосфорiзацiя плавки здiйснюється в ДСП шляхом перiодичного добавки основних 
шлакоутворюючих матерiалiв. Оксид фосфору формується i скидається в шлак разом з 
iншими окисами металу i домiшками за допомогою продування ванни киснем i 
одночасного спалювання вуглецю. Основнi флюси стабiлiзують змiст окислiв фосфору в 
шлаку. Потiм вдування кисню припиняється i шлак з ДСП видаляється. 
Потiм напiвпродукт випускається з печей i спрямовується на дiлянку позапiчної 
металургiї для  подальшої обробки. 
Гаряча сталь вимагає подальшої обробки для видалення домiшок i можливих причин для 
виникнення браку, щоб забезпечити високу якiсть лиття i кування. В даний час на 
ЕМСС використовується три типи позапiчної обробки сталi: установка "кiвш-пiч", 
установка вакуумування сталi (процес VD) i вакуумна камера для заливки злиткiв у 
вакуумi. 
Iснуюча "кiвш-пiч" була встановлена в 2007 р. Cталь спочатку обробляється в УКП 
для коригування температури плавлення для лиття та хiмiчного складу 
напiвпродуктiв, а також вилучення сiрки. Досягається це за рахунок введення 
присадок феросплавiв, розкислювачiв i шлакоутворюючих матерiалiв. Флюси вступають 
в реакцiю з сiркою, в результатi якої формується нерозчинний Cas, що випускається 
потiм зi шлаками. 
В процесi обробки перiодично додаються вуглець, феросплави i алюмiнiй для 
зменшення формування оксидiв металiв, таких як окиси марганцю, хрому, що зменшує 
втрати цих елементiв в плавки. УКП має також систему порошкових дротiв для 
вдування алюмiнiю. Для регулювання хiмiчного складу сталi i робочої температури в 
печi застосовується продувка аргоном через днище ковша. 
Додатковий алюмiнiй вдувається у ванну з металом для розкислювання до випуску. 
Шлак видаляється гребками до вакуумної дегазацiї. 
Пiсля обробки на УКП сталь подається на установку позапiчного вакуумування, процес 
VD, яка була встановлена в 2007 р. Набiр вакууму проводиться при 0,6 мбар з 
мiнiмальною витратою аргону протягом 6-10 хвилин. Установка вводиться в глибокий 
вакуум за допомогою сухого механiчного насоса, i витрата аргону збiльшується до 9 
нм3/год на кожну пробку, i проводиться витримка металу не менше 20 хвилин для 
забезпечення оптимального руху сталi. Зi сталi видаляються газоподiбнi домiшки 
типу вуглецю i азоту, i рiзко скорочується змiст кисню i сiрки. Потiм метал 
подається в розливний пролiт для заливки сифонним способом або з використанням 
вакуумних камер зверху. 
Метал розливається в виливницi в розливному прольотi. Пiсля охолодження до 
температури 700 - 750 С, злитки передаються злитковозом або транспортуються в 
термосах в ковальсько-пресовий або термiчний цех. 
У ковальсько-пресовому цеху (КПЦ) здiйснюється виробництво поковок iз злиткiв. Цех 
складається з 4- дiлянок: 3 пресових i 1 дiлянка термiчної обробки. До складу 
пресових дiлянок входять преси виробничою потужнiстю 3,15 тис. т, 6 тис. т i 15 
тис. т, якi обладнанi манiпуляторами вантажопiдйомнiстю 120 i 170 тонн, кувальними 
електромостовими кранами вантажопiдйомнiстю 500/160 т, 320/100 т, 300/100 т. Маса 
поковок, виготовлених в КПЦ, становить 5-250 т. Дiлянка термiчної обробки 
обладнена термiчними печами для термообробки злиткiв пiсля кування. Основнi 
операцiї термiчної обробки: нормалiзацiя, загартування, вiдпустка. 
- Завод проектувався з ковальським передiлом в основному поковок вагою вище 30 т. 
У КПЦ-1 на пресовому прольотi були встановленi кувальнi комплекси на базi пресiв 
15000 т.с. i 6000 т.с. Пресовий пролiт обслуговували крани в/п 500+150 т.с., 
360/50т.с., 320+100т.с., 300+100т.с., 160/32т.с. 
- Робота преса зусиллям 15000 т.с. здiйснювалася вiд насосно-акумуляторної 
станцiї, забезпеченою 24 мя насосами Г305М, що працюють на водi. Начинки клапанних 
коробок управлiння пресом виготовлялися з нержавiючої сталi i дуже часто вимагали 
замiни зношених деталей, сiдел клапанiв, штокiв. Насоси Г305М вимагали величезний 
запас запчастин для їх обслуговування, наявнiсть обслуговуючого персоналу. 
В даний час реалiзованi проекти: 
1. Модернiзацiя кувального комплексу на базi преса зусиллям 15000 т.с., що включає 
в себе: 
- модернiзацiю безпосередньо преса; 
- модернiзацiю манiпулятора; 
- створення насосної станцiї i комунiкацiй гiдравлiчної i електричної систем; 
- створення комунiкацiйних систем подачi i вiдведення технологiчних рiдин та 
енергоносiїв; 
- створення АСУ та захисту; 
- створення систем пожежної безпеки; 
2.  Модернiзацiя кувального комплексу на базi преса зусиллям 3150 т.с. що включає 
в себе: 
- придбання та монтаж преса; 
- модернiзацiю манiпулятора; 
- створення насосної станцiї i комунiкацiй гiдравлiчної i електричної систем; 
- створення комунiкацiйних систем подачi i вiдведення технологiчних рiдин та 
енергоносiїв; 



- створення АСУ та захисту; 
- створення систем пожежної безпеки; 
- пiдведення ж/д шляху. 
Модернiзацiя пресiв потужнiстю 15000 т.с. i 3150 т.с. полягає в перекладi преса з 
акумуляторного приводу на безаккумуляторний, що дозволить плавно керувати процесом 
кування. 
Насоснi станцiї пресiв забезпеченi аксiальна-поршневими насосами фiрми "BOSCH 
REXROTH". 

Робота пресiв здiйснюється в наступних режимах: ручне управлiння, управлiння 
напiвавтоматичне, автоматичне управлiння. 
Змiнилася точнiсть вiдковки заготовки вiд 20 - 30мм на бiк, до 5мм, що зменшує 
термiн механiчної обробки в 3 рази. 
До складу кувального комплексу зусиллям 15000 т.с входить манiпулятор г/п 170т.с., 
а кувального комплексу зусиллям 3150 т.с. манiпулятор г/п 30т.с. 
Управлiння пресом i манiпулятором здiйснюється з кабiни оператором кувального 
комплексу. 
 Система управлiння складається з функцiональних блокiв. Перевага даної 
конструкцiї - це упорядкування окремих компонентiв, що забезпечують просте 
технiчне утримання i роботу системи. Важливо врахувати, що керуюча послiдовнiсть 
преса i манiпулятора, що включає контрольну систему вимiрювання величин для 
товщини кування виконується Програмною Логiчною системою керування (ПЛУ). Особливi 
переваги цiєї системи полягають в наступному: 
- ясне уявлення системи управлiння; 
- диспетчерське управлiння всiєю послiдовнiстю функцiональної роботи; 
- можливiсть з'єднання з допомiжною i/або накладною комп'ютерними системами; 
- технiчне обслуговування може проводитися персоналом, який ознайомлен з системою 
"ПЛУ"; 
- модифiкацiї та додатковi пристрої легко доповнюються; 
- низький асортимент запасних частин. 
Весь пакет управлiння повнiстю пов'язаний з термiналами та тестується одночасно з 
режимом попередньої подачi заготiвок. 
У термiчному цеху (ТЦ) здiйснюється термообробка заготовок. Цех обладнаний 
термiчними печами з викатним подом шириною 5,68 м i довжиною 12 м, газовими печами 
дiаметром 3 м i висотою 10,2 м, загартувальними  баками для загартування "на воду" 
i "на масло", вантажопiдйомним устаткуванням, допомiжним обладнанням. На дiлянцi 
термообробки виконується задана термообробка заготовок (нормалiзацiя, 
загартування). 
У механообробних цехах (МОЦ i ЦМО) здiйснюється механiчна обробка литих i кованих 
заготовок. Цехи обладнанi токарно-карусельними, токарно-гвинторiзними, 
горiзонтально-розточними, глибоко-розточними, поздовжньо - фрезерними, фрезерними, 
довбальнi й свердлильними верстатами. 
Реалiзацiя програми механообробного виробництва надала заводу можливiсть 
збалансувати випуск товарної продукцiї, дозволить вiдкрити новi ринки збуту, вийти 
на бiльш якiсний новий виток фiнiшної механообробки, усунути людський фактор i 
наблизитися до мiнiмальних показникiв браку, створити в цехах новий прогресивний 
рiвень культури виробництва. Установка нових важких верстатiв, обробних центрiв 
дозволило пiдприємству переорiєнтувати своє виробництво з продажiв заготовок-
напiвфабрикатiв типу "пруток кований" вартiстю 700дол.сша за тн на випуск 
високотехнологiчної продукцiї - ротора вiтрогенераторiв, ротора турбiн, гiдровали, 
гребнi вали вартiстю до 10 000дол./тн. Зараз пiдприємство здатне обробляти деталi 
вагою до 250 мм i довжиною до 16 м. На даний момент iнвестицiї в механообробку вже 
склали бiльше 290 млн. гривень (36,4 млн.дол.). Встановленi такi верстати, як 1) 
фрезернi обробнi центри ТОS KURIM (Чехiя), 2) 3 токарно-гвинторiзний верстат 1К 
675 Ф3 г/п 100 тн; 3) горизонтально-розточувальний верстат "Шкода" - 250 Ф4 з ЧПУ 
4) 3 горизонтально-розточувальних "Шкода" (Чехiя)5) оброблювальний центр "Takki" 
Iталiя та iншi. 
Пiдприємство забезпечено власною ремонтною базою, до складу якої входять наступнi 
цехи: 
- цех з ремонту металургiйних пiчей (ЦРМП); 
- ремонтно-будiвельний цех (РСЦ); 
- ремонтно-механiчний цех (РМЦ); 
- електроцех. 
 

Технiчний стан основних фондiв пiдприємства характеризують наступнi коефiцiєнти: 
 

Коефiцiєнт вiдновлення (Квiдн), що характеризує частку нових фондiв у загальнiй 
їхнiй вартостi на кiнець року. 
 

       Квiдн   = Вартiсть основних фондiв, що надiйшли (1.1) 

  Вартiсть основних фондiв на кiнець перiоду  



                                                                                                       

Строк вiдновлення основних фондiв (Твiдн): 
        Твiдн = Вартiсть основних фондiв на початок перiоду (1.2) 

  Вартiсть основних фондiв, що надiйшли  

  

Коефiцiєнт вибуття (Кв): 
             Кв = Вартiсть вибулих основних фондiв (1.3) 

  Вартiсть основних фондiв на початок перiоду  

 

Коефiцiєнт приросту (Кпр): 
           Кпр = Сума приросту основних фондiв (1.4) 
  Вартiсть основних фондiв на початок перiоду  

 

Коефiцiєнт зношування (Кзн): 
         Кзн = Сума зношування основних фондiв (1.5) 

  Первiсна вартiсть основних фондiв на вiдповiдну дату  
 

Коефiцiєнт придатностi (Кп): 
             Кп = Залишкова вартiсть основних фондiв (1.6) 
  Первiсна вартiсть основних фондiв  

 

Вiдомостi нижчеподаної таблицi показують технiчний стан основних фондiв 
пiдприємства в порiвняннi з попереднiм роком: 
 

Показник                           Рівень показника 
                            2016 рік      2017рік     Зміни 
Коефіцієнт відновлення        0,01          0,02        0,01 

Строк відновлення, років    74          54          -20 

Коефіцієнт вибуття            0,005      0,009       0,004 

Коефіцієнт приросту            0,008      0,007       -0,001 

Коефіцієнт зношування        -0,003       0,002       0,005 

Коефіцієнт придатності        0,83          0,77        -0,06 

 

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів склала 212 561,2 тис. грн. 
Нарахування амортизації для всіх груп основних фондів, а також по нематеріальних 
активах здійснюється виробничим та прямолінійним методами. 
Одним з показників фінансової стабільності підприємства є коефіцієнт питомої ваги 
основних фондів у загальній сумі коштів підприємства. 
На початок періоду 2 961 242 / 4 053 843 = 73,0% 
На кінець періоду 2 773 494 / 4 042 538 = 68,6% 
 

Пiдприємство постiйно нарощує виробничi потужностi, полiпшує їхнє використання, 
удосконалює технологiчнi процеси, використовує новi матерiали, здiйснює замiну 
дорогих матерiалiв бiльше дешевими без шкоди по якостi, проводить автоматизацiю 
виробничих процесiв - всi цi заходи дають можливiсть пiдвищити технiчний рiвень 
виробництва, що дає можливiсть заводу випускати конкурентоспроможну, якiсну 
продукцiю. 
Установлене устаткування та застосування сучасних технологiй i рiзального 
iнструменту дозволили пiдвищити якiсть продукцiї, її надiйнiсть i 
ресурсоспроможнiсть,  забезпечити високi споживчi властивостi й 
конкурентоспроможнiсть цiни. 
Працездатнiсть основного виробництва забезпечують допомiжнi цехи такi, як: 
енергоцех, електроцех, залiзничний, автотранспортний, i iн. 
Пiдприємство забезпечене власною ремонтною базою, представленої ремонтно-
механiчним цехом, цехом з ремонту металургiйних печей. 
Постачання необхiдних для виробництва матерiалiв й вiдвантаження зробленої 
продукцiї здiйснюється по власних автомобiльним дорогах i залiзницях. 
Сировина й матерiали зберiгаються в складських примiщеннях. 
 

Для освоєння й виробництва нових видів продукції необхідні високоякісні технології 
й відповідний рівень для освоєння й виробництва нових видів продукції необхідні 
високоякісні технології й відповідний рівень засобів виробництва. Їхнє 
впровадження неможливо без складної роботи всього комплексу виробництва, одна з 
найважливіших частин якого - парк технологічного устаткування. 
Постійне нарощування виробничих потужностей, поліпшення їхнього використання, 
удосконалення технологічних процесів, використання нових матеріалів, технічне 
переозброєння й модернізація - це шляхи підвищення технічного рівня підприємства, 
що забезпечують надійність і довговічність основних виробничих фондів.  
Успішне конкурування із продукцією передових підприємств, диктує необхідність 
постійної модернізації устаткування. 



Щорічно керівництвом розглядається й затверджується план заходів щодо модернізації 
й технічного переозброєння підприємства. Основний напрямок плану - перехід на 
сучасні методи виробництва якісної продукції.  
На підприємстві, в основному, закінчена програма реконструкції та модернізації 
виробничих потужностей. Виконання заході у 2017 році спрямовано на підтримку в 
належному стані усього виробничого обладнання. 
На реконструкцію й технічне  переозброєння діючого виробництва в 2017 році 
спрямовано 8,9  млн. грн., на придбання основних фондів - 15,9 млн. грн. на 
капітальні ремонти основних виробничих фондів - 10,8 млн. грн., на поточний ремонт 
- 27,9 млн. грн.,  придбано й виготовлено металургійного оснащення на 33,3 млн. 
грн., придбано малоцінних необоротних матеріальних та нематеріальних активів на 
0,8 млн. грн., витрати по демонтажі основних фондів - 0,2 млн. грн. 
 

ПАТ "ЕМСС" приділяє багато уваги екологічним питанням.  
Підприємство має "Разрешение на выбросы загрязняющих веществ стационарными 
источниками  №1412900000-51 от 27.12.2013 года". 
Витрати на охорону навколишнього природнього середовища в 2017році склали  
2164,8тис.грн. 
 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

 
Економiка Товариства, як i України в цiлому, розвивалася в звiтному роцi пiд 
впливом складних i неоднозначних свiтових процесiв. 
У зв'язку з тим, що продукцiя металургiйних пiдприємств слабко затребувана на 
територiї України, з'явилася об'єктивна необхiднiсть виходу на новi сегменти 
свiтового ринку. Тому проблема зниження витрат на виробництво металопродукцiї та 
пiдвищення її якостi видається вкрай актуальною для пiдприємства. 
Актуальною залишається проблема бiльш активного наповнення заводського портфелю 
замовлень. Результати маркетингової дiяльностi заводських спецiалiстiв дають 
можливiсть прогнозувати отримання пiдприємством вагомих замовлень вiд традицiйних 
партнерiв, в тому числi зарубiжних. 
Також гальмує складання прогнозiв i планiв пiдприємства полiтика цiн на 
енергоносiї а паливно-мастильнi матерiали, якi залишаються на загальнодержавному 
рiвнi досить високими i постiйно зростаючими. Для збiльшення конкурентноздатностi 
продукцiї заводу i, як наслiдок, її купiвельної необхiдностi необхiдне залучення 
iнвестицiйних програм для оновлення верстатного парку, впровадження нових 
енергозберiгаючих технологiй, що дозволить знизити собiвартiсть продукцiї i 
пiдвищити її якiснi характеристики. Цьому значною мiрою має сприяти пiдтримка 
пiдприємств металургiйного комплексу з боку держави. На сьогоднiшнiй момент ця 
пiдтримка не вiдчувається. Тому на державному рiвнi треба вирiшити питання 
пiдтримки металургiйних та машинобудiвної галузей у напрямках зниження витрат на 
сировину, енергоносiї, митнi платежi та податки. Також вкрай необхiдне пiльгове 
кредитування програм технiчного переозброєння, особливо заходiв з 
енергозбереження.  
Отже ризиками  2017року були:  
1) продовження та розвиток кризи - як наслiдок - падiння виробництва, скорочення 
робочих мiсць;  
2) пiдвищення цiн на енергоносiї - падiння конкурентноспроможностi продукцiї. 
На пiдприємствi має мiсце недовикористання промислового потенцiалу. "Вузьким" 
мiсцем залишається механообробне виробництво. Це викликано, насамперед тим, що з 
переважного виробництва сировини i напiвфабрикатiв ПАТ "Енергомашспецсталь" 
перейшло на випуск високотехнологiчної продукцiї, що пройшла остаточну механiчну 
обробку. 
Як i у 2017роцi, так i в наступному, пiдприємство планує взяти участь у всiх 
виставкових заходах, якi будуть сприяти налагодженню зв'язкiв з потенцiйними 
замовниками продукцiї, з можливими iнвесторами для подальшого розвитку iнновацiй 
та технологiй у виробництвi.  
Основнi питання:  продовження програми модернiзацiї виробництва пiд час 
фiнансової, тобто пошук коштiв для фiнансування запланованих заходiв; вихiд на 
новi ринки збуту: Китай, Корея, США; нарощування постачання продукцiї вже iснуючим 
споживачам у Європi; новi пропозицiї для замовникiв в Українi та Росiї для 
втримання їх для подальшого спiвробiтництва пiд час кризи та пiсля неї. 
 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

 
У 2017році було сплачено штрафних санкцій на загальну суму 468,0тис.грн. в т.ч.: 



- штрафи і пені за порушення термінів розрахунків ЗЕД - 239,0тис.грн. 
- штрафні санкції за простой та невиконання плану перевезень - 225,0тис.грн. 
- інші незначні штрафи - 4,0тис.грн. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 
ПАТ "Енергомашспецсталь" залучає позиковi кошти, у тому числi кредити банкiв, з 
метою поповнення обiгових коштiв для фiнансування своєї поточної дiяльностi а 
також для маштабної реконструкцiї пiдприємства..  
 За оцiнками фахiвцiв пiдприємства: 
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: 
К 2013р.= (2623,0)/1591105,0=0,002 
К 2014р.= 818,0/3658038,0=0,0002 
К 2015р.=13314,0/7061936=0,0002 
К 2016р.= 3412,0/8625782,0=0,0004 
К 2017р. = 24573,0/8516023,0=0,003 
Характеризує готовнiсть пiдприємства негайно лiквiдувати короткострокову 
заборгованiсть. 
Протягом останнiх рокiв коефiцiєнт знаходиться значно нижче рекомендованого 
значення.   
Аналiзуючи коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi можна зробити висновок, що 
пiдприємство не має достатнiх коштiв для негайного погашення своїх поточних 
зобов"язань. 
 

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi: 
К 2013р.= 773311,0/1591105,0=0,49 
К 2014р.= 774589,0/3658038,0=0,21 
К 2015р.= 994186,0/7061936,0= 0,14 
К 2016р.= 967788,0/8625782,0= 0,11 
К 2017р. = 1132368,0/8516023,0=0,13 
Характеризує достатнiсть оборотних коштiв для погашення боргiв протягом року. 
Показник загальної лiквiдностi на пiдприємствi за результатами дiяльностi 2017року 
менше рекомендованого позитивного значення i свiдчить, що на кожну позичену гривню 
у 20176р. пiдприємство має 0,13гривнi власних, що свiдчить, що пiдприємство не 
може за рахунок власних коштiв покрити свою поточну кредиторську заборгованiсть. 
 

3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi(або незалежностi): 
К 2013р.= 1520585,0/4495184,0=0,34 
К 2014р.= (-1082773,0)/4273617,0=(-0,25) 
К 2015р.=(4302065,0)/4286395,0=(-1,00) 
К 2016р.=(5793619,0)/4053843,0=(-1,43) 
К 2017р. (6745191,0)/4042538,0= (-1,67) 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi свiдчить про питому вагу власного капiталу 
пiдприємства у загальнiй сумi коштiв, авансованих у дiяльнiсть пiдприємства. Цей 
показник знаходиться менше рекомендованого значення. Дiяльнiсть пiдприємтва 
фiнансується за рахунок позикових коштiв. 
 

4. Коефiцiєнт структури капiталу: 
К 2013р.=(1383494,0+1591105,0)/1520585,0= 1,96 
К 2014р.= (1698352,0+3658038,0)/(-1082773,0)=(-4,95) 
К 2015р.= (1526524,0+7061936,0)/(-4302065,0)=(2,0) 
К 2016р. =(1221680,0+8625782,0)/(-5793619,0)= (1,70) 
К 2017р. = (2271706,0+8516023,0/(-6745191,0)= (1,60) 
    Коефiцiєнт свiдчить, що у фiнансово-господарськiй дiяльностi пiдприємства у 
2017році 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. 
  

Заходи,  щодо поліпшення фінансового становища підприємства: 
1. Реалізація залишків виготовленої продукції  платоспроможним покупцям. 
2. Пошук і дослідження нових ринків збуту. 
3. Розширення високорентабельної номенклатури продукції для поставок споживачам. 
4. Виконання розроблених заходів щодо зниження собівартості продукції. 
Запланований обсяг надходжень коштів на рахунок підприємства дозволить і надалі 
проводити політику підприємства, спрямовану на розширення номенклатури. 
Перерахований комплекс робіт буде виконаний за рахунок власних інвестицій і 
кредитних коштів, що дозволить забезпечити в поточному й наступному роках реальне 



зростання обсягів виробництва, а також інших найважливіших показників економічної 
діяльності. 
Для збереження позитивної динаміки розвитку підприємства в усіх напрямках перед 
правлінням поставлене завдання про необхідність ефективного використання наявних 
резервів у виробництві продукції, економічній і фінансовій сферах діяльності. Із 
цих питань розроблені конкретні організуючі й виконавчі документи, визначені форми 
й методи їхньої реалізації. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

 
Найменування покупця Країна покупця Предмет договору Валюта договору
 загальна вартість по договору тис.од. без ПДВ реализація на 2018рік в тис. 
од. без ПДВ 
C&F Casting and Forging GmbH & Co. KG 19444,0тис.грн.  
"Commexim Group" 6701,0тис.грн. 
LASCO Umformtechnik GmbH 23854,0тис.грн. 
PERFECT CONCEPT TRADING LIMITED 33110,0тис.грн. 
SOVIET UNION EQUIPMENT LLP 3719,0тис.грн. 
UMP Trading SA 488441,0тис.грн. 
Valji d.o.o. Словенія 4405,0тис.грн. 
ДП "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ" Україна 20555,0тис.грн. 
ЗАТ "ІСД Дунаферр Дунайский Металлургический Комбинат" Угорщина 21738,0тис.грн. 
ЗАТ "Магнитогорский завод прокатных валков" Росія  7791,0тис.грн. 
ТОВ "МАШИНВЕСТХОЛДИНГ" Росія 73379,0тис.грн. 
ТОВ "ПРОМТРЕЙД" 29987,0тис.грн. 
ТОВ "Эмонт-2001" 160,0тис.грн. 
ПрАТ "ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 8869,0тис.грн. 
ПАТ "Запорожский завод тяжелого краностроения" 14665,0тис.грн. 
ПАТ"Магнитогорский металлургический комбинат" 49049,0тис.грн. 
ПрАТ "МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ ИЛЬИЧА" 48148,0тис.грн. 
ПрАТ "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ "АЗОВСТАЛЬ" 25401,0тис.грн. 
АО "АрселорМиттал Темиртау" 75310,0тис.грн. 
АО "АЭМ-технології" 1540689,0тис.грн. 
АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" 8049,0тис.грн. 
АО Центральне конструкторське бюро машинобудування 3171,0тис.грн. 
ДП Завод ім. В.А. Малишева 3060.0тис.грн. 
ЗАТ Солигорський інститут проблем ресурсозбереження с досвідним виробництвом 
2307.0тис.грн. 
НПО "ЭЛСИБ" ПАО 15087,0тис.грн. 
ПАТ "Тяжмехпрес" 2544,0тис.грн. 
ТОВ  НАУЧНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЕМСТВО ДОНСПЕЦСТАЛЬКОМПЛЕКТ 786,0тис.грн. 
ТОВ "ИНТЕРЛИТТЕХ-99" 2298,0тис.грн. 
ТОВ Краматорський феросплавный завод 2220,0тис.грн. 
ТОВ "МАГМА" 3319,0тис.грн. 
ТОВ "ТД УКРХИММАШ" 580,0тис.грн. 
ПАТ "Запоріжсталь" 46780,0тис.грн. 
ПАТ Інгулецький гірно-збагачувальний комбінат 14114,0тис.грн. 
ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування" 24,0тис.грн. 
ПАТ "Маріупольський металургійний  комбінат ім. Ілліча" 1889,0тис.грн. 
ПАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ  КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" 7995,0тис.грн. 
ПАТ Київске центральне конструкторське бюро арматуростроения 356,0тис.грн. 
ПАТ "Северсталь" 2781,0тис.грн. 
ПАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" 45528,0тис.грн. 
ПАТ Сумське машинобудівельне НПО 3958,0тис.грн. 
ПАТ "Уралмашзавод" 12566,0тис.грн. 
ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг 3639,0тис.грн. 
ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО 539,0тис.грн. 
ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 5810,0тис.грн. 
ПАТ "Старокраматорский машиностроительный завод" 260,0тис.грн. 
ПАТ "Турбоатом" 226834,0тис.грн. 
ПрАТ Інгулецький гірно-збагачувальний комбінат 1631,0тис.грн. 
ПрАТ "Центральний гірно-збагачувальний комбінат"  6927,0тис.грн. 
Загальний ітог 3060915,0тис.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) 



 
ПАТ "Енергомашспецсталь" ставить перед собою завдання подальшого поступального й 
стабільного розвитку. Планується зробити й реалізувати 2 млрд.767 млн. товарної 
продукції в діючих цінах. 
Для досягнення цих економічних показників цього року необхідно: 
- виплавити рідкої сталі в обсязі 65364 тонн; 
- виготовити  лиття 3178 тонн; 
- кувань зі злитків 34715 тонн. 
Цього року найважливішим програмним напрямком цієї стратегії  є, насамперед, 
подальший розвиток потужностей і підвищення ефективності виробництва. 
 

1. Реалізація залишків виготовленої продукції  платоспроможним покупцям. 
2. Пошук і дослідження нових ринків збуту. 
3. Розширення високорентабельної номенклатури продукції для поставок споживачам. 
4. Виконання розроблених заходів щодо зниження собівартості продукції. 
 

Запланований обсяг надходжень коштів на рахунок підприємства дозволить і надалі 
проводити політику підприємства, спрямовану на розширення номенклатури. 
Перерахований комплекс робіт буде виконаний за рахунок власних інвестицій і 
кредитних коштів, що дозволить забезпечити в поточному й наступному роках реальне 
зростання обсягів виробництва, а також інших найважливіших показників економічної 
діяльності. 
Для збереження позитивної динаміки розвитку підприємства в усіх напрямках перед 
правлінням поставлене завдання про необхідність ефективного використання наявних 
резервів у виробництві продукції, економічній і фінансовій сферах діяльності. Із 
цих питань розроблені конкретні організуючі й виконавчі документи, визначені форми 
й методи їхньої реалізації. 
 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 

 
Сучасний ринок вимагає постійного відновлення асортименту продукції що 
випускається, невпинної розробки й швидкого освоєння нових зразків. 
 У 2017 році "ЕМСС" завершило відвантаження основного обсягу обладнання для III та 
IV блоків АЕС "Куданкулам" (Індія). 
Перелік інноваційних процесів, розроблених та впроваджених у сталеплавильному 
виробництві: 
- проведення дослідно-промислових випробувань нової схеми футерування 
сталерозливних ковшів, що виключає використання вогнетривкого бетону в робочому 
шарі футерування. Захід направлений на підвищення показників якості продукції і 
економію природного газу; 
- упроваджена технологія обробки ресульфурованих марок стали порошковим дротом з 
наповнювачем з ЩЗМ. Захід направлений на підвищення показників якості продукції. 
Брак даної номенклатури продукції в 2017 році виключений; 
- освоєно виробництво злитків круглого перетину d1200 мм (маса злитка 33,5 т). У 
2017 році залито 8 злитків даного типорозміру. Досягнуті показники якості 
продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів якості. Розширена 
номенклатура злитків, вироблюваних на підприємстві 
 

Перелік інноваційних процесів, розроблених та впроваджених у ливарному 
виробництві: 
- вироблена планова оптимізація живлячих для ливника систем для зменшення 
пористості у відливаннях і зниження напруги, з вживанням САЕ системи Magmasoft; 
- розроблена програма атестації заготовок циліндрів ЦВД із сталі 06Х12НДЛ 
виготовлений зразок і проведені дослідження якості металу; 
- упроваджена удосконалена технологія виготовлення відливання "Шабот". Видалення 
прибильного залишку зробили механічним шляхом на верстаті із стрічковою пилою 
замість видалення його вогневим різанням для зниження напруги на місці зрізу. 
Ліквацію елементів у прибилі удалося знизити на третину; 
- проведена вібро-стабілізаційна обробка відливання "Вінець зубчастий" в зборі. 
Метою роботи є стабілізація залишкової напруги і геометричних розмірів заготівлі 
після механообработки; 
- виготовлений модельний комплект для відливання "Стіл" 119 т для преса зусиллям 
6000 т. Особливістю розробленого техпроцесса є виготовлення моделі з двома 
додатковими роз'ємами, це дає можливість використовувати частично моделі багато 
разів при формуванні в кесоні. Ці заходи дозволили зменшити трудомісткість 
виготовлення на 250 н/ч і понизити кількість пиломатеріалу на 3 куб.м. 



Успішно розвивається механообробне виробництво. За 2017 рік найбільш значимі 
інноваційними процесами були такі: 
- пошук і освоєння альтернативного фрезерного інструменту із збільшеною кількістю 
ріжучих кромок відносно використовуваних на підприємстві фрез серії R210, R345, 
R360; 

- модернізація важкого вальцетокарного верстата  Herkules  мод.NWD 1500*18000cnc - 
проектування і виготовлення пристосувань для установки розточувальних 
облямовувань, лез для обробки торцевих канавок великої глибини, що розширило 
технологічні можливості; 
- створення модуля генерації програми, що управляє, для верстатів з ЧПУ методами 
апроксимації простими елементами, заснованого на базі Autocad; 
- виготовлений ріжучий інструмент - трепануюче свердло d140/110 мм L-350 мм з 
універсальним водоприймальником. 
На дослідження та розробки у 2017році було витрачено 2088,0тис.грн. 
 

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 

 
У судовому провадженні  протягом 2017р. відсутні справи з вимогами  вартістю 10% і 
вище активів ПАТ "Енергомашспецсталь". 
 

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 
 
Прибуток - це найважливіший і узагальнюючий показник, що характеризує в грошовому 
вираженні кількісну і якісну сторони діяльності підприємства. 
Сума прибутку, що одержало підприємство, обумовлена  обсягом продажу продукції, її 
якістю й конкурентоспроможністю на внутрішньому й зовнішньому ринках, 
номенклатурою, рівнем витрат, а також інфляційними процесами. 
Розглянемо аналіз динаміки прибутковості підприємства: 
 

Аналіз динаміки прибутку підприємства    тис.грн. 
Показники       Факт (тис. грн.) Відхилення  2017р.   2016 р. (+/-) 

Валовий прибуток від реалізації  
товарів, робіт, послуг                          59279   279558     -220261      

Фінансовий результат від  
операційної діяльності                         -485570  -1044105   558535   

Чистий фінансовий результат                     -930557  -1497854   567297  

 

Вiдносним показником прибутковостi пiдприємства є рентабельнiсть. 
Показники рентабельностi визначають фiнансовий результат щодо  отриманого доходу 
вiд реалiзацiї, а також залучення власного майна й капiталу. 
 

Для аналiзу рiвня рентабельностi застосовуються наступнi показники: 
1)Чиста рентабельнiсть реалiзованої продукцiї - вiдношення прибутку від продаж до 
виручки вiд реалiзацiї  RNPM=(стр. 2090-стр.42-стр.43 ф.2) /стр.2000 ф.2 
2)Рентабельнiсть сукупного капiталу (майна) - вiдношення чистого прибутку до 
загальної суми майна пiдприємства (або джерел коштiв) RROA=стр. 2355 ф.2/стр.1900 
ф.1 
3)Рентабельнiсть власного капiталу - вiдношення чистого прибутку до розмiру 
власного капiталу 
RROЕ=стр. 2355 ф.2/стр.1495 ф.1 
 

Аналiз рiвня рентабельностi 
                                                            % 

№ Показники                                        Період 
П/п                                          2017р.     2016р.   

1. Рентабельність реалізованої продукції Крп   -4,9        5,0            
2. Рентабельність майна Крим               -23,0       36,9            

3. Рентабельність власного капіталу Кркап  -          - 

 

 



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

 

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

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 
2961175.0

00 

2773446.0

00 
0.000 0.000 

2961175.0

00 

2773446.0

00 

- будівлі та споруди 
1150248.0

00 

1105726.0

00 
0.000 0.000 

1150248.0

00 

1105726.0

00 

- машини та обладнання 
1603134.0

00 

1457912.0

00 
0.000 0.000 

1603134.0

00 

1457912.0

00 

- транспортні засоби 19790.000 17528.000 0.000 0.000 19790.000 17528.000 

- земельні ділянки 31626.000 31626.000 0.000 0.000 31626.000 31626.000 

- інші 
156377.00

0 

160654.00

0 
0.000 0.000 

156377.00

0 

160654.00

0 

2. Невиробничого призначення 42416.000 54177.000 0.000 0.000 42416.000 54177.000 

- будівлі та споруди 16.000 16.000 0.000 0.000 16.000 16.000 

- машини та обладнання 38.000 25.000 0.000 0.000 38.000 25.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 42349.000 54129.000 0.000 0.000 42349.000 54129.000 

- інші 13.000 7.000 0.000 0.000 13.000 7.000 

Усього 
3003591.0

00 

2827623.0

00 
0.000 0.000 

3003591.0

00 

2827623.0

00 

 

Пояснення :  Ступень використання основних засобiв виробничого призначення: 
- будiвлi i споруди - 96%, 
- машини та обладнання- 92%, 
- транспортнi засоби- 94% 
- земельні ділянки -100% 
- iншi-100,0% 
Ступень використання основних засобiв невиробничого призначення: 
- будiвлi i споруди - 100,0% 
- машини та обладнання- 100,0% 
- інвестиційна неухомість -100% 
- iншi-100,0% 
 

Ступень зносу основних засобiв виробничого призначення: 
- будiвлi i споруди - 15,2% 
- машини та обладнання-27,64% 
- транспортнi засоби-47,15% 
- iншi-41,65% 
Ступень зносу основних засобiв невиробничого призначення: 
- будiвлi i споруди -67,92% 
- машини та обладнання- 87,7% 
- iншi-91,10% 
 

Ступень зносу об"єктiв iнвестицiйної нерухомостi - 21,37%. 
 

Термiни корисного використання об"єктiв наступнi: 
- будинки - 80 рокiв, 
- споруди - 20 рокiв, 
- передавальнi пристрої - 50 рокiв, 
- робочi машини - 10 рокiв, 
- машини i обладнання - 10 рокiв, 
- залiзничних транспорт - 15 рокiв, 
- рiчний транспорт - 15 рокiв, 
- вантажний транспорт - 7 рокiв, 
- автомобiльний транспорт - 8 рокiв, 



- виробничий транспорт - 7 рокiв, 
- iнструмент, виробничий iнвентар - 9 рокiв, 
- ЕОМ та iнша оргтехнiка - 3 роки. 
 

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду -3580360,0тис.грн, 
знос - 619118,0тис.грн., залишкова вартiсть - 2961242,0тис.грн.  
    Протягом 2017року введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 
55702,0тис.грн., в т.ч.: 
- будинки, споруди - 63,0тис.грн. 
- машини та виробниче обладнання - 7169,0тис.грн.   
- iнструменти, прилади, iнвентар - 2800,0тис.грн. 
- iншi основнi фонди - 44854,0тис.грн. 
- МНМА - 725,0тис.грн., 
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 91,0тис.грн.(оснащення, яке 
використовується  бiльш нiж 1 рiк). 
 

Протягом 2017року вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала - 
28390,0тис.грн., знос - 8830,0тис.грн.,  в тому числi: 
- будинки i споруди - первiсна вартiсть - 8,0тис.грн, знос - 3,0тис.грн.  
- машини i обладнання - первiсна вартiсть - 15456,0тис.грн., знос -3537,0тис.грн., 
- транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 814,0тис.грн., знос - 803,0тис.грн. 
- iнструменти, прилади - первiсна вартiсть - 165,0тис.грн., знос - 144,0тис.грн.  
- багаторiчнi насадження - первiсна вартiсть -5,0тис.грн, знос - 5,0тис.грн. 
- iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 11693,0тис.грн, знос - 4089,0тис.грн. 
- МНМА - первiсна вартiсть - 162,0тис.грн., знос -162,0тис.грн.; 
- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 87,0тис.грн., знос - 
87,0тис.грн. 
 

 Протягом 2017року нараховано амортизацiї по основним засобам на суму 
209219,0тис.грн., в тому числi за групами: 
- будинкiв, споруд - 33878,0тис.грн., 
- машин та обладнання - 136946,0тис.грн, 
- транспортних засобiв - 2251,0тис.грн., 
- iнструментiв, приладiв, iнвентарю - 4914,0тис.грн., 
- iншi основнi засоби -30310,0тис.грн. 
- МНМА - 818,0тис.грн., 
- iнших необоротних матерiальних активiв - 102,0тис.грн.  
 

    Iншi  змiни, що вiдбулись у 2017р. у складi основних засобiв. 
- Будинки та споруди - первiсна вартiсть - (-11516,0тис.грн., знос - (-
814,0тис.грн.) 
- Машини та обладнання - первiсна вартiсть - (-5585,0тис.грн.), знос - (-
2136,0тис.грн..) 
- Iнструменти (прилади i iнвентар) - первiсна вартiсть -(-426,0тис.грн.), знос - 
(-162,0тис.грн.) 
- Iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - (-709,0тис.грн.),знос - (-
439,0тис.грн.) 
- МНМА - первiсна вартiсть - (-126,0тис.грн.), знос - (-129,0тис.грн.) 
- Iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - +18,0тис.грн., знос - 
+7,0тис.грн. 
 

Обмежень на використання основних засобiв не має. 
Всi основнi засоби находяться у належному станi. 
Технiчне обслуговування та ремонт основних засобiв проводяться у термiни зазначенi 
у технiчних умовах використання основних засобiв. 
Пiдприємство проводить капiтальнi ремонти будiвель, споруд, машин та обладнання. 
У банкiвськiй заставi находяться основнi засоби на суму 2651268,0тис.грн. 
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються 
(консервацiя, реконструкцiя) - 144037,0тис.грн.  
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 21814,0тис.грн. 
 

На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає - 
3589328,0тис.грн, знос - 815834,0тис.грн, залишкова вартiсть -2773494,0тис.грн. 
 

При вiдображеннi в облiку iнвестицiйної нерухомостi пiдприємством застосовується 
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". 
Iнвестицiйна нерухомiсть має визнаватися як актив тодi i тiльки тодi, коли:  
a) є ймовiрнiсть того, що суб'єкт господарювання отримає майбутнi економiчнi 
вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;  



б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. Iнвестицiйну 
нерухомiсть слiд оцiнювати первiсно за її собiвартiстю. Витрати на операцiю слiд 
включати до первiсної оцiнки. 
Лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю. 
 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок 2017р. - 
50492,0тис.грн., знос - 8143,0тис.грн.., залишкова вартість - 42349,0тис.грн. 
У 2017р. нараховано амортизацiю на об'єкти iнвестицiйної нерухомостi в сумi 
2890,0тис.грн.  
Iншi змiни за рiк: первiсна вартiсть - +18344,0тис.грн., знос -+3673,0тис.грн.. 
На кiнець 2017року первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 
68836,0тис.грн., знос - 14707,0тис.грн., залишкова вартiсть - 54129,0тис.грн. 
Передана в оперативну оренду iнвестицiйна нерухомiсть по первiснiй вартостi - 
68836,0тис.грн., знос 14707,0тис.грн. 
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi оцiненої за справедливою вартiстю - 
68836,0тис.грн. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -6745191 -5793619 

Статутний капітал (тис.грн.) 100000 100000 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 100000 100000 

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(-6745191.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 

капіталу(100000.000 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. Підприємство докладає багато 

зусиль, щодо поліпшення фінансового стану. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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 788177.00 Х Х 

Кредит "ПАТ "Альфабанк" 18.09.2013 252605.00 13.750 31.12.2021 

Кредит ПАТ "Альфабанк" 12.09.2011 535572.00 9.400 31.12.2025 

Зобов'язання за цінними паперами Х 956.00 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 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 956.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

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

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

Податкові зобов'язання Х 3053.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 9995543.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 10787729.00 Х Х 

Опис Непогашена частина боргу; Кредити банку: 

- заборгованiсть перед ПАТ "Альфа-банк" м.Київ по договору №КС-712/11 вiд 12.09.2011р. у сумi -

535572,0тис.грн. 

- заборгованiсть перед ПАТ "Альфа-банк" м.Київ по договору №107-В/13 вiд 18.09.2013р. у сумi 

252605,0тис.грн. 

 

Непогашена частина боргу; За векселями: 

Поточнi зобов'язання по векселям виданим на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 

956,0тис.грн.  

 

Непогашена частина боргу; Податковi зобовязання: 3053,0тис.грн. 

    

Непогашена частина боргу; iншi зобовязання в сумi 9995543,0тис.грн.: 

Пенсiйнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 85780,0тис.грн.  

 

Фiнансовi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду складають 6364145,0тис.грн. в т.ч: 

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду складають 1431430,0тис.грн. в т.ч: 

- позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FL вiд 09.07.2010 р. Дата погашення позики 

20.06.2018 р. Вiдсотки складають 3,7% рiчних з 30.06.2015р., надана в доларах США. Заборгованiсть по 

договору на кiнець звiтного перiоду складає 673613,0тис.грн. 

- позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FI вiд 09.07.2010 р. Дата погашення позики 

20.06.2018 р. Вiдсотки складають 3,8% рiчних з 30.06.2015р., надана в доларах США. Заборгованiсть по 

договору на кiнець звiтного перiоду складає 757815,0тис.грн. 

- позика Укрмашiнвест  по договору №ПП-06 вiд 30.03.2006 р. Строк повернення позики 01.06.2020р. 

Вiдсоток за користування позикою - 24%. Надана в гривнi. Заборгованiсть по договору на кiнець 

звiтного перiоду складає 1,0 тис. грн.; 

- позика Укрмашiнвест  по договору №ПП-14/2 вiд 19.12.2007 р. Строк повернення позики  01.06.2020 р. 

Вiдсоток за користування позикою - 24%. Надана в гривнi. Заборгованiсть по договору на кiнець 

звiтного перiоду складає 1,0 тис. грн.; 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть по довгостроковим зобов'язанням на кiнець звiтного перiоду в 

балансi пiдприємства складає 4932715,0тис.грн.: 

- Заборгованiсть перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EBRD-001 вiд 02.12.2013 р., дата 

погашення за договором - 26.11.2015 р., вiдсоток за користування позикою - 4,5% рiчних, позика надана 

в дол. США - 2231344,00тис.грн. 

 - заборгованiсть перед АТ "Атоменергомаш" по договору 233/07/2013 вiд 22.10.2013 р., дата погашення 

другого, третього, четвертого, п'ятого та шостого траншу за договором - 27.01.2017 р., вiдсоток за 

користування траншами складає 12,65% рiчних., позика надана рос. рублях - 235216,0тис.грн. 



-  заборгованiсть перед АТ "Атоменергомаш" по договору 33/2964-Д  вiд 24.06.2014 р., дата погашення 

27.01.2017 р., вiдсоток за користування 12,65%  позика надана рос. рублях - 48703,0тис.грн. 

-позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FL вiд 09.07.2010 р. Дата погашення позики 

20.06.2018 р. Вiдсотки складають 3,7% рiчних з 30.06.2015р., надана в доларах США. Поточна 

заборгованiсть по договору на кiнець звiтного перiоду складає 528324,0тис.грн.; 

-позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FI вiд 09.07.2010 р. Дата погашення позики 

20.06.2018р. Вiдсотки складають 3,8% рiчних з 30.06.2015р., надана в доларах США. Поточна 

заборгованiсть по договору на кiнець звiтного перiоду складає 594365,0тис. грн.; 

Заборгованiсть перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EМSS-001 вiд 29.08.2012 р., дата 

погашення за договором - 31.03.2016 р., вiдсоток за користування позикою - 5,3% рiчних, позика надана 

в дол. США - 280672,0тис.грн. 

Заборгованiсть перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EМSS-002 вiд 29.08.2012 р., дата 

погашення за договором - 31.03.2016 р., вiдсоток за користування позикою - 5,3% рiчних, позика надана 

в дол. США - 305933,00тис.грн. 

Заборгованiсть перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EМSS-003 вiд 29.08.2012 р., дата 

погашення за договором - 31.03.2016 р., вiдсоток за користування позикою - 5,3% рiчних, позика надана 

в дол. США - 421008,00тис.грн. 

Заборгованiсть перед UMP TRADING SA по договору позики 001/2010 вiд 03.09.2010р. позика надана в 

Євро - 287150,0тис.грн. 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду в балансi 

пiдприємства складає 1640845,0тис.грн. 

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування на кiнець звiтного перiоду у балансi 2301,0тис.грн. 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi складають на кiнець 2017року 11480,0тис.грн. - 

поточна заробiтна плата. 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в балансi пiдприємства складають на кiнець 

2017року 402986,0тис.грн. 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками на кiнець звiтного перiоду складають 966,0тис.грн. 

Поточнi забезпечення на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 139438,0тис.грн.  

Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 

1347602,0тис.грн. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї виробленої 
продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 24.10.0 6 614 т.        124268.70 8 7 325 т        129547.00 8.6 

2 виробництво двигунiв та турбин 28.11.0 668 061.9 тис.грн.        668061.90 42.9 698 441.4 тис.грн        698441.40 46.5 

3 
виробництво машин та  устаткування для 

металургiї 28.91.1 

580 шт./ 1 194.7 

тис.грн 
       390294.00 25 

490 шт./ 1 210.7 

тис.грн. 
       337757.30 22.5 

4 
вузли та деталi машин спецiального призначення 

28.99 
181 145.2 тис.грн        181145.20 11.6 

168 071.8 тис.грн. 
       168071.80 11.2 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 
собівартості 

реалізованої продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 

1 брухт металевий  18.40 

2 ферро матерiали  14.00 

3 допомiжнi матерiали  13.80 

4 заробiтна плата i соцiальнi нарахування   9.90 

5 амортизацiя  11.00 

6 природний газ  15.80 

7 електроенергiя   6.50 

8 iншi витрати  10.60 

 



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 

26.04.2017 26.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                           

22.05.2017 23.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                       

29.11.2017 30.11.2017 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 2015 2 1 

2 2016 2 1 

3 2017 2 1 

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 д/в 

 

Який орган здійснював контроль за станом 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/в 

 

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 Прийняття рiшення про зміну умов отриманних кредитiв 

 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 
Наглядова рада X   

Виконавчий орган     

Ревізійна комісія (ревізор)     

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків простих акцій товариства 

- 

Інше (зазначити)   

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : д/в 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

д/в 

 



 

Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 9 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 2 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 7 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 

відсотками акцій 
7 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 

 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть) Наглядова рада самооцінку не проводила 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 

щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 

поставлених завдань : 

д/в 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  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/в д/в 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
д/в 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
д/в 

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/в 

 

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/в 

 

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/в 

 

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?  2  

 

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) Ні Так Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Ні Так 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 

Ні Ні 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 Ні 

 

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)                                          

 

 

 

 

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 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс
я 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 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Так Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Так Так Ні Ні 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/в 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 
 

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/в 

 



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/в 

 

 

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/в 

 

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)                                          

 

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)  Ні 
 

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/в 

 



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/в 

 

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/в 
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Енергомашспецсталь" за ЄДРПОУ 00210602 

Територія  ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1412900000 

Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 112 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ДВИГУНIВ I ТУРБIН, КРIМ 

АВIАЦIЙНИХ, АВТОТРАНСПОРТНИХ I МОТОЦИКЛЕТНИХ 

ДВИГУНIВ 

за КВЕД 28.11 

Середня кількість працівників  1490   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 84306 Донецька область м. Краматорськ ПАТ 

"Енергомашспецсталь", т.(06264) 60132 

 

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 2017 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 2727 2347 

1118 

первісна вартість 1001 5698 5758 2364 

накопичена амортизація 1002 2971 3411 1246 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 79085 78782 280846 

Основні засоби 1010 2961242 2773494 1245400 

первісна вартість 1011 3580360 3589328 1611384 

знос 1012 619118 815834 365984 

Інвестиційна нерухомість 1015 42349 54129 1950 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 50492 68836 2258 

Знос інвестиційної нерухомості 1017 8143 14707 308 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 113176 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 89677 

Інші необоротні активи 1090 652 1418 -- 

Усього за розділом I 1095 3086055 2910170 1732167 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 590556 658350 

524253 

Виробничі запаси 1101 144437 154350 165578 

Незавершене виробництво 1102 340552 337134 214329 

Готова продукція 1103 104761 166060 84358 

Товари 1104 806 806 59988 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Векселі одержані 1120 2180 -- 5539 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 306016 363683 

144475 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 12880 4599 

165566 

з бюджетом 1135 29398 38342 33654 

у тому числі з податку на прибуток 1136 71 71 -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 977 631 1328 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3412 24573 104885 

Готівка 1166 14 27 15 

Рахунки в банках 1167 3398 24546 104870 



Витрати майбутніх періодів 1170 1543 5880 1960 

Інші оборотні активи 1190 20826 36310 3236 

Усього за розділом II 1195 967788 1132368 984896 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 -- -- 

-- 

Баланс 1300 4053843 4042538 2717063 



 

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 100000 100000 

100000 

Капітал у дооцінках 1405 1119068 1045030 -- 

Додатковий капітал 1410 130 65 -- 

Резервний капітал 1415 -- -- 15000 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7012817 -7890286 331524 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Усього за розділом I 1495 -5793619 -6745191 446524 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

-- 

Пенсійні зобов'язання 1505 74223 85780 45501 

Довгострокові кредити банків 1510 685210 754496 784726 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 462247 1431430 776510 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- -- 

Усього за розділом II 1595 1221680 2271706 1606737 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

43944 

Векселі видані 1605 1213 956 1431 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 5801556 4966396 

-- 

товари, роботи, послуги 1615 1655332 1640845 311556 

розрахунками з бюджетом 1620 2742 3053 1805 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 2184 2301 3526 

розрахунками з оплати праці 1630 11183 11480 7267 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 56377 402986 

265906 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 966 966 
824 

Поточні забезпечення 1660 126368 139438 9903 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 967861 1347602 17640 

Усього за розділом IІІ 1695 8625782 8516023 663802 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

-- 

Баланс 1900 4053843 4042538 2717063 

 

 
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Енергомашспецсталь" 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 2017р." вiд 
10.01.2017р. 
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 
2017року. 
Iнвентаризацiя активiв та зобов'язань пiдприємства проводилась на пiдставi Наказу 
"Про проведення iнвентаризацiї в 2017роцi" за №355 вiд 31.08.2017р. 
- запаси ТМЦ станом на 01.10.2017р. 
- основнi засоби станом на 01.10.2017р. 
- незавершенi капiтальнi  iнвестицiї станом на 01.11.2017р. 
- розрахунки з дебiторами та кредиторами - 01.10.2017р. 
                                 

АКТИВ БАЛАНСУ 



       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. В разi вiдсутностi такого документа встановлено 
термiн для нарахування амортизацiї 10 рокiв. Нематерiальнi активи з необмеженим 
термiном використання - не амортизуються.  Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних 
активiв з обмеженим строком корисного використання дорiвнює нулю.  
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок звiтного перiоду - 
5698,0тис.грн., знос - 2971,0тис.грн., залишкова вартiсть -2727,0тис.грн. 
Надiйшло у 2017роцi нематерiальних активiв на суму 72,0тис.грн. 
 Вибуло нематерiальних активiв протягом 2017року по первiснiй вартостi 
12,0тис.грн, знос 12,0тис.грн. (програмне забезпечення) 
У 2017роцi нараховано амортизацiї на нематерiальнi активи - 452,0тис.грн.  
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть нематерiальних активiв складає 
5758,0тис.грн., знос 3411,0тис.грн., залишкова вартiсть 2347,0тис.грн. 
До складу нематерiальних активiв належать права на використання товарного знаку та 
програмне забезпечення. Термiн використання нематерiальних активiв  до 10 рокiв.  
Iнших змiн у складi нематерiальних активiв у 2017р. не було.  
 

       Незавершене будiвництво. 
Незавершене будiвництво на початок звiтного перiоду в балансi пiдприємства 
складало -79085,0тис.грн. 
 Протягом 2017 року було здiйснено капiтальних iнвестицiй на загальну суму 
55818,0тис.грн., в т.ч.: 
- придбання( виготовлення основних засобiв) -12523,0тис.грн.; 
- придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 737,0тис.грн.; 
- придбання (створення) нематерiальних активiв - 72,0тис.грн.; 
- Iншi капiтальнi iнвестицiї(придбання оснащення) -42367,0тис.грн.  
- інші капітальні інвестиції (витрати на демонтаж, та інше)- 119,0тис.грн. 
У 2017 роцi введено в експлуатацiю незавершених капiтальних iнвестицiй на суму -
56121,0тис.грн. в т.ч.: 
-основних засобiв на загальну суму 55702,0тис.грн. 
-нематерiальних активiв на суму -72,0тис.грн.  
Iнше вибуття капiтальних iнвестицiй -347,0тис.грн. - витрати на демонтаж, списанi 
ТМЦ, придбанi для iнвестицiйної дiяльностi.дiяльностi. 
    На кiнець 2017року незавершене будiвництво складає 78782,0тис.грн. , 
складається з: 
- вартiсть не введених в експлуатацiю основних засобiв -78126,0тис.грн.(Капiтальнi 
вкладення, придбання об'єктiв основних засобiв, капiтальнi вкладення на придбанi 
об'єкти), 
- вартiсть не введених до експлуатацiї iнших необоротних матерiальних активiв - 
270,0тис.грн., 
- вартостi iнших капiтальних iнвестицiй - 386,0тис.грн.  
 

                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.138 Податкового Кодексу України. 
Iнвентаризацiя основних засобiв проводилась станом на 01 жовтня 2017р., згiдно з 
Наказом №355 вiд 31.08.2017р.  
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду -3580360,0тис.грн, 
знос - 619118,0тис.грн., залишкова вартiсть - 2961242,0тис.грн.  



    Протягом 2017року введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 
55702,0тис.грн., в т.ч.: 
- будинки, споруди - 63,0тис.грн. 
- машини та виробниче обладнання - 7169,0тис.грн.   
- iнструменти, прилади, iнвентар - 2800,0тис.грн. 
- iншi основнi фонди - 44854,0тис.грн. 
- МНМА - 725,0тис.грн., 
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 91,0тис.грн.(оснащення, яке 
використовується  бiльш нiж 1 рiк). 
 

Протягом 2017року вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала - 
28390,0тис.грн., знос - 8830,0тис.грн.,  в тому числi: 
- будинки i споруди - первiсна вартiсть - 8,0тис.грн, знос - 3,0тис.грн.  
- машини i обладнання - первiсна вартiсть - 15456,0тис.грн., знос -3537,0тис.грн., 
- транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 814,0тис.грн., знос - 803,0тис.грн. 
- iнструменти, прилади - первiсна вартiсть - 165,0тис.грн., знос - 144,0тис.грн.  
- багаторiчнi насадження - первiсна вартiсть -5,0тис.грн, знос - 5,0тис.грн. 
- iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 11693,0тис.грн, знос - 4089,0тис.грн. 
- МНМА - первiсна вартiсть - 162,0тис.грн., знос -162,0тис.грн.; 
- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 87,0тис.грн., знос - 
87,0тис.грн. 
 

 Протягом 2017року нараховано амортизацiї по основним засобам на суму 
209219,0тис.грн., в тому числi за групами: 
- будинкiв, споруд - 33878,0тис.грн., 
- машин та обладнання - 136946,0тис.грн, 
- транспортних засобiв - 2251,0тис.грн., 
- iнструментiв, приладiв, iнвентарю - 4914,0тис.грн., 
- iншi основнi засоби -30310,0тис.грн. 
- МНМА - 818,0тис.грн., 
- iнших необоротних матерiальних активiв - 102,0тис.грн.  
 

    Iншi  змiни, що вiдбулись у 2017р. у складi основних засобiв. 
- Будинки та споруди - первiсна вартiсть - (-11516,0тис.грн., знос - (-
814,0тис.грн.) 
- Машини та обладнання - первiсна вартiсть - (-5585,0тис.грн.), знос - (-
2136,0тис.грн..) 
- Iнструменти (прилади i iнвентар) - первiсна вартiсть -(-426,0тис.грн.), знос - 
(-162,0тис.грн.) 
- Iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - (-709,0тис.грн.),знос - (-
439,0тис.грн.) 
- МНМА - первiсна вартiсть - (-126,0тис.грн.), знос - (-129,0тис.грн.) 
- Iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - +18,0тис.грн., знос - 
+7,0тис.грн. 
 

Обмежень на використання основних засобiв не має. 
Всi основнi засоби находяться у належному станi. 
Технiчне обслуговування та ремонт основних засобiв проводяться у термiни зазначенi 
у технiчних умовах використання основних засобiв. 
Пiдприємство проводить капiтальнi ремонти будiвель, споруд, машин та обладнання. 
У банкiвськiй заставi находяться основнi засоби на суму 2651268,0тис.грн. 
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються 
(консервацiя, реконструкцiя) - 144037,0тис.грн.  
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 21814,0тис.грн. 
 

На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає - 
3589328,0тис.грн, знос - 815834,0тис.грн, залишкова вартiсть -2773494,0тис.грн. 
 

При вiдображеннi в облiку iнвестицiйної нерухомостi пiдприємством застосовується 
Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". 
Iнвестицiйна нерухомiсть має визнаватися як актив тодi i тiльки тодi, коли:  
a) є ймовiрнiсть того, що суб'єкт господарювання отримає майбутнi економiчнi 
вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;  
б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. Iнвестицiйну 
нерухомiсть слiд оцiнювати первiсно за її собiвартiстю. Витрати на операцiю слiд 
включати до первiсної оцiнки. 
Лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю. 
 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок 2017р. - 
50492,0тис.грн., знос - 8143,0тис.грн.., залишкова вартість - 42349,0тис.грн. 
У 2017р. нараховано амортизацiю на об'єкти iнвестицiйної нерухомостi в сумi 
2890,0тис.грн.  



Iншi змiни за рiк: первiсна вартiсть - +18344,0тис.грн., знос -+3673,0тис.грн.. 
На кiнець 2017року первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 
68836,0тис.грн., знос - 14707,0тис.грн., залишкова вартiсть - 54129,0тис.грн. 
Передана в оперативну оренду iнвестицiйна нерухомiсть по первiснiй вартостi - 
68836,0тис.грн., знос 14707,0тис.грн. 
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi оцiненої за справедливою вартiстю - 
68836,0тис.грн. 
 

                  Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються по первiснiй вартостi. 
На початок звiтного перiоду залишок фiнансових iнвестицiй 0,0тис.грн., в тому 
числi: 
- простi iменнi акцiї ВАТ "Рiвнеенргопром" - 4700000од. номiнальною вартiстю 
0,25грн., що складає 25,0тис.грн.,якi облiковуються по покупнiй вартостi. Резерв 
по акцiям - (-25,0тис.грн.) 
- iнвестицiйнi сертифiкати "Укрмашiнвест" - 86940од. номiнальною вартiстю 
1000,00грн., що складає 182523,0тис.грн. по первiснiй вартостi. Резерв по 
iнвестицiйним сертифiкатам - 182523,0тис.грн. 
Придбано у 2017р. iнвестицiйних сертифiкатiв "Укрмашiнвест" в кiлькостi 36820од. 
на суму 101162,0тис.грн. 
Реалізовано у 2017р. інвестиційних сертифікатів в кількості 19884од. на суму 
35507,0тис.грн. по первісній вартості. 
На кiнець звiтного перiоду залишок фiнансових iнвестицiй 0,0тис.грн., в тому 
числi: 
- простi iменнi акцiї ВАТ "Рiвнеенргопром" - 4700000од. номiнальною вартiстю 
0,25грн., що складає 25,0тис.грн.,якi облiковуються по покупнiй вартостi. Резерв 
по акцiям - (-25,0тис.грн.) 
- iнвестицiйнi сертифiкати "Укрмашiнвест" - 103876од. номiнальною вартiстю 
1000,00грн., що складає 248177,0тис.грн. по первiснiй вартостi. Резерв по 
iнвестицiйним сертифiкатам - 248177,0тис.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; 
- готова продукцiя, напiвфабрикати i товари для перепродажу. 
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 2017, згiдно з Наказом №355 вiд 31.08.2017р. 
У звiтному перiодi  виявлено нестач, втрат вiд псування цiнностей на загальну суму 
1380,0тис.грн. 
   Залишок запасiв на 31.12.2017р. в балансi пiдприємства складає 
658350,0тис.грн., в тому числi: 
- виробничi запаси - 154350,0тис.грн.,  
- незавершене виробництво - 337134,0тис.грн., 
- готова продукцiя - 166060,0тис.грн., 
- товари - 806,0тис.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). 
   Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi на 
кiнець звiтного перiоду складає 404944,0тис.грн. 
   Резерв сумнiвних боргiв - 41261,0тис.грн. 
   Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по чистiй реалiзацiйнiй 
вартостi на кiнець звiтного перiоду складає 363683,0тис.грн. 
Списано у 2017роцi дебiторської заборгованостi за товари(роботи, послуги)- 
5,0тис.грн.  
Суттєвими дебiторами за первiсною вартiстю є : 
METAL RECYCLING S.R.O.# Jilove u Prahy 5992,0тис.грн.   
PERFECT CONCEPT TRADING LIMITED Kowloon 9158,0тис.грн.  
UMP TRADING SA# Mendrisio 55393,0тис.грн.  
АЗОВСТАЛЬ МАРІУПОЛЬ 10562,0тис.грн 
АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙИЙ КОМ Северодонецьк 3792,0тис.грн.  
АЭМ ТЕХНОЛОГІЇ Колпино 99996,0тис.грн.  
ЕВРАЗ НТМК НИЖНИЙ ТАГИЛ 5911,0тис.грн. 
ЗАПОРОЖСТАЛЬ ЗАПОРОЖЖЯ 5400,0тис.грн.  
ІНТЕРПРОМКОМПЛЕКТ Москва 22867,0тис.грн.  
ИнГОК Кривий Ріг 6358,0тис.грн.  
КЗВВ КРАМАТОРСЬК 9613,0тис.грн.  
КФЗ Краматорськ 55506,0тис.грн.  
МАГНИТОГОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ Магнитогорськ 4851,0тис.грн.  
МАШІНВЕСТХОЛДИНГ Москва 36696,0тис.грн.  
ММК ім. ІЛЛІЧА МАРІУПОЛЬ 4320,0тис.грн.  
СКМЗ КРАМАТОРСЬК 13423,0тис.грн.  
УРАЛКУЗ Чебаркуль 4379,0тис.грн.  
УРАЛМАШЗАВОД Екатеринбург 8591,0тис.грн.  
ФУРЛЕНДЕР ВИНДТЕХНОЛОДЖИ Краматорськ 9790,0тис.грн.  
ЭЛСИБ Новосибирськ 4237,0тис.грн.  
інші незначні - 28109,0тис.грн. 
ВСЬОГО  404944,0тис.грн.   

 

Iнвентаризацiя розрахункiв пiдприємством проводилась станом на 01 жовтня 2017р.  
 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на кiнець звiтного перiоду складає 
4599,0тис.грн. (скоригована на резерв сумнiвних боргiв)  
Суттєвими дебiторами є: 
Днепротест - 1000,0тис.грн. 
ЕРНСТ ЕНД ЯНГ - 2300,0тис.грн. 
ЛЕГIОН - 2723,0тис.грн., резерв - (-2269,0тис.грн.), результат - 454,0тис.грн. 
Податковий кредит по передплатам -  (-1138,0тис.грн.) 
Iншi заборгованостi - 2130,0тис.грн. резерв (-147,0тис.грн.), результат - 
1983,0тис.грн. 
 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду в 
балансi пiдприємства складає - 38342,0тис.грн. i  представлена заборгованiстю 
бюджету перед пiдприємством по: 
- податку на додану вартiсть - 36043,0тис.грн., 
- податок на доходи нерезидента -1878,0тис.грн.   
- податок на нерухомiсть - 330,0тис.грн. 
- екологiчний податок - 19,0тис.грн. 
- податок на прибуток - 71,0тис.грн. 
- iншi податки - 1,0тис.грн. 
 



     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть. 
 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду в балансi 
пiдприємства, складає 631,0тис.грн., в тому числi: 
-розрахунки по претензiям - 10546,0тис.грн. Резерв на розрахунки по претензiям - 
(-10546,0тис.грн.)  
-дебiтори-кредитори (внутрiшньогосподарськi) -616,0,0тис.грн.  
-розрахунки з пiдзвiтними особами в нац. валютi -5,0тис.грн.  
-розрахунки по заробiтнiй платi -10,0тис.грн. 
 

                   Грошовi кошти. 
 Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на кiнець звiтного перiоду в балансi 
пiдприємства складають 24573,0тис.грн., на поточних рахунках - 24546,0тис.грн. в 
касi пiдприємства -27,0тис.грн. 
 

             Витрати майбутнiх перiодiв.  
     Витрати майбутнiх перiодiв в балансi пiдприємства на кiнець звiтного перiоду 
складають - 5880,0тис.грн.: 
- передплата за перiодичнi видання- 107,0тис.грн. 
- витрати по страхуванню майна ПАТ "ЕМСС"- 68,0тис.грн.; 
- витрати майбутнiх перiодiв - поставка ТМЦ - 390,0тис.грн.; 
- вiдпустки - 2,0тис.грн.  
- податок на прибуток - 879,0тис.грн. 
- витрати на договорам поруки - 3744,0тис.грн. 
- транспортні витрати - 690,0ти.грн. 
 

                  Iншi оборотнi активи. 
На кiнець звiтного перiоду iншi оборотнi активи складають 36310,0тис.грн., в тому 
числi: 
- виплати чорнобильцям, позики - 1273,0тис.грн., 
- заборгованiсть цiльових фондiв - 126,0тис.грн., 
- заборгованiсть по податковому кредиту (644рахунок) - 34911,0тис.грн., 
 

     

                      ПАСИВ БАЛАНСУ          
                  Статутний капiтал.       
    Згiдно з наказом Донецького регiонального вiддiлення Фонду державного майна 
України №6129 вiд 13.11.1995року, було створено вiдкрите акцiонерне товариство 
"Енергомашспецсталь" шляхом перетворення орендного пiдприємства 
"Енергомашспецсталь".  
     Засновниками вiдкритого акцiонерного товариства є держава в особi Донецького 
регiонального вiддiлення ФДМ України та органiзацiя орендарiв орендного 
пiдприємства "Енергомашспецсталь". Для забезпечення дiяльностi Товариства було 
створено статутний фонд в розмiрi 3933975000тис.карбованцiв. До якого увiйшов 
майновий комплекс, згiдно з Актом оцiнки вартостi майна цiлiсного майнового 
комплексу вiд 28.07.1995р. 
На загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 19 грудня 2007року згiдно з 
Протоколом №2 вiд 19.12.2007р. було прийнято рiшення про збiльшення статутного 
капiталу шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 
рахунок додаткових внескiв та про закрите (приватне) розмiщення акцiй. Розмiщено 
242 641 000 (Двiстi сорок двi тисячi шiстсот сорок одну тисячу) штук простих 
iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї акцiї не змiнилась та становить 0,25 ( 
нуль гривень двадцять п'ять копiйок)грн. Загальна номiнальна вартiсть акцiй, яка 
розмiщувалась становила 60 660 250,00 (Шiстдесят мiльйонiв шiстсот шiстдесят тисяч 
двiстi п'ятдесят гривень 00 коп.).  
Пiсля додаткового розмiщення статутний капiтал складає 100 000 000(Сто мiльйонiв 
грн. 00коп.)грн.00коп. i складається з 400000000шт. простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 0,25грн. 
   У 2010роцi пiдприємство провело дематерiалiзацiю акцiй, у зв'язку з цим  
пiдприємству видали нове свiдоцтво за №378/1/10 вiд 09.06.2010р. Свiдоцтво 
№25/1/08 вiд 24.01.2008р. анулюється. 
Статутний капiтал складає 100 000 000(Сто мiльйонiв грн. 00коп.) i складається з 
400000000шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. 
Змiн в статутному капiталi у 2017роцi - не було. 
 

               Капiтал в дооцiнках 
Капiтал  в дооцiнках на початок звiтного перiоду становив 1119068,0тис.грн. У 
звiтному перiодi капiтал в дооцiнках було зменшено на 85486,0тис.грн- сума 
амортизацiї i дооцiнки по основним засобам, що вибули у звiтному перiодi. 
Збiльшено капiтал в дооцiнках на 11448,0тис.грн.- сума вiдстроченого податкового 
зобов'язання по переоцiненим основним засобам Капiтал в дооцiнках на кiнець 
звiтного перiоду становив -1045030,0тис.грн. 



         

              Додатковий капiтал. 
Додатковий капiтал на початок звiтного перiоду становив - 130,0тис.грн.-
безкоштовно отриманi активи. У 2017р. додатковий капiтал було зменшено на 
65,0тис.грн. На кiнець 2017р. додатковий капiтал складає - 65,0тис.грн. 
 

            Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). 
Непокритий збиток на початок звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає 
7012817,0тис.грн. 
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017р. пiдприємство отримало 
збиток у сумi  930557,0тис.грн.  
Зменшено непокритий збиток на суму капiталу в дооцiнках -85486,0тис.грн. 
Iнший сукупний дохiд в сумi (- 32398,0тис.грн.) збiльшило непокритий збиток. 
Непокритий збиток на кiнець 2017р. в балансi пiдприємства складає 
7890286,0тис.грн. 
          

Забезпечення наступних витрат i платежiв. 
Резерви вiдображаються у звiтi про фiнансове становище в тому випадку, коли у 
пiдприємства виникає юридична або об'рунтоване зобов'язання в результатi подiї i 
iснує ймовiрнiсть того, що потрiбно вiдволiкання коштiв для виконання цього 
зобов'язання.  
Забезпечення визнаються якщо: 
а) пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи конструктивну) в 
наслiдок минулої подiї; 
б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде 
необхiдним для погашення заборгованостi; 
в) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi; 
У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається. 
Пiдприємство нараховує наступнi резерви та забезпечення, зазначенi в роздiлi II 
пасиву Балансу "Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв": 
- резерв на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам; 
- резерв на додаткове заохочення персоналу; 
- забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення, 
- умовнi зобов'язання по судовим справам. 
Пенсiйнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 
85780,0тис.грн.  
 

Довгостроковi зобов'язання. 
Фiнансовi зобов'язання, у залежностi вiд термiну їх погашення, на кожну дату 
балансу подiляються на: 
- поточнi (термiном погашення до 12-ти мiсяцiв зi звiтної дати); 
- довгостроковi (термiном погашення бiльше 12-ти мiсяцiв зi звiтної дати). 
Фiнансовi зобов'язання подiляються облiковуються по справедливiй вартостi, з 
вiдображенням її у звiтi про фiнансовi результати; 
Первiсна вартiсть позик отриманих вiдображається в сумi фактично отриманих коштiв 
при отримання позики. 
На кожну дату балансу пiдприємство вiдокремлює поточну частину заборгованостi з 
кожного довгострокового зобов'язання та облiковує таку частину в складi поточних 
зобов'язань. 
 

Довгостроковi кредити банкiв. 
На кiнець звiтного перiоду зобов'язання по довгостроковим кредитам банкiв складає 
754496,0тис.грн. - заборгованiсть перед AMSTERDAM TRADE BANK N.V. по договору №КС-
712/11 вiд 12.09.2011р. у сумi -535572,0тис.грн. 
- заборгованiсть перед "Альфа-банк" м.Київ по договору №107-В/13 вiд 18.09.2013р. 
у сумi 218924,0тис.грн. 
 

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання. 
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду складають 
1431430,0тис.грн. в т.ч: 
- позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FL вiд 09.07.2010 р. Дата 
погашення позики 20.06.2018 р. Вiдсотки складають 3,7% рiчних з 30.06.2015р., 
надана в доларах США. Заборгованiсть по договору на кiнець звiтного перiоду 
складає 673613,0тис.грн. 
- позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FI вiд 09.07.2010 р. Дата 
погашення позики 20.06.2018 р. Вiдсотки складають 3,8% рiчних з 30.06.2015р., 
надана в доларах США. Заборгованiсть по договору на кiнець звiтного перiоду 
складає 757815,0тис.грн. 
- позика Укрмашiнвест  по договору №ПП-06 вiд 30.03.2006 р. Строк повернення 
позики 01.06.2020р. Вiдсоток за користування позикою - 24%. Надана в гривнi. 
Заборгованiсть по договору на кiнець звiтного перiоду складає 1,0 тис. грн.; 



- позика Укрмашiнвест  по договору №ПП-14/2 вiд 19.12.2007 р. Строк повернення 
позики  01.06.2020 р. Вiдсоток за користування позикою - 24%. Надана в гривнi. 
Заборгованiсть по договору на кiнець звiтного перiоду складає 1,0 тис. грн.; 
 

  Векселi виданi. 
Векселi, що були виданi пiдприємством для погашення заборгованостi облiковуються 
по первiснiй вартостi. 
    Поточнi зобов'язання по векселям виданим на кiнець звiтного перiоду в балансi 
пiдприємства складають 956,0тис.грн.в.т.ч: 
- СЛАВТЕХНОКОМПЛЕКТ - 56,0тис.грн. 
- ВЕЛЕС -17,0тис.грн. 
- ДIОНIС-2007 -460,0тис.грн.  
- МОДУЛЬ - 155,0тис.грн.  
- СПЛАВ ТЕСТ-  13,0тис.грн.  
- ТАЛАНЛЕГПРОМ -43,0тис.грн.  
- ЕКСПЕ-ТРАНС ПЛЮС - 171,0тис.грн.  
- IОН-Електро- 41,0тис.грн. 
  

Поточна кредиторська заборгованiсть по довгостроковим зобов'язанням. 
Поточна кредиторська заборгованiсть по довгостроковим зобов'язанням на кiнець 
звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає 4966396,0тис.грн.: 
- Заборгованiсть перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EBRD-001 вiд 
02.12.2013 р., дата погашення за договором - 26.11.2015 р., вiдсоток за 
користування позикою - 4,5% рiчних, позика надана в дол. США - 2231344,00тис.грн. 
 - заборгованiсть перед АТ "Атоменергомаш" по договору 233/07/2013 вiд 22.10.2013 
р., дата погашення другого, третього, четвертого, п'ятого та шостого траншу за 
договором - 27.01.2018р., вiдсоток за користування траншами складає 12,65% 
рiчних., позика надана рос. рублях - 235216,0тис.грн. 
-  заборгованiсть перед АТ "Атоменергомаш" по договору 33/2964-Д  вiд 24.06.2014 
р., дата погашення 27.01.2017р., вiдсоток за користування 12,65%  позика надана 
рос. рублях - 48703,0тис.грн. 
- зобов'язання по короткостроковому кредиту "Альфа-банк" м.Київ договiр 107-В/13 
вiд 18.09.2013р. Дата погашення позики 31.10.2018р. Вiдсотки складають 13,75% 
рiчних. Кредит надано в дол. США. Заборгованiсть по кредиту станом на 31.12.2017р. 
складає 33681,0тис.грн. 
-позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FL вiд 09.07.2010 р. Дата 
погашення позики 20.06.2018 р. Вiдсотки складають 3,7% рiчних з 30.06.2015р., 
надана в доларах США. Поточна заборгованiсть по договору на кiнець звiтного 
перiоду складає 528324,0тис.грн.; 
-позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FI вiд 09.07.2010 р. Дата 
погашення позики 20.06.2018р. Вiдсотки складають 3,8% рiчних з 30.06.2015р., 
надана в доларах США. Поточна заборгованiсть по договору на кiнець звiтного 
перiоду складає 594365,0тис. грн.; 
Заборгованiсть перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EМSS-001 вiд 
29.08.2012 р., дата погашення за договором - 31.03.2016 р., вiдсоток за 
користування позикою - 5,3% рiчних, позика надана в дол. США - 280672,00тис.грн. 
Заборгованiсть перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EМSS-002 вiд 
29.08.2012 р., дата погашення за договором - 31.03.2016 р., вiдсоток за 
користування позикою - 5,3% рiчних, позика надана в дол. США - 305933,00тис.грн. 
Заборгованiсть перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EМSS-003 вiд 
29.08.2012 р., дата погашення за договором - 31.03.2016 р., вiдсоток за 
користування позикою - 5,3% рiчних, позика надана в дол. США - 421008,00тис.грн. 
Заборгованiсть перед UMP TRADING SA по договору позики 001/2010 вiд 03.09.2010р. 
позика надана в Євро - 287150,0тис.грн. 
 

Кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги). 
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги)облiковується 
на пiдставi МСБО №39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" - фiнансовi 
зобов'язання. 
Кредиторська заборгованiсть визнається по методу нарахування. Заборгованiсть 
визнається в момент передачi ризикiв та вигiд, що пов'язанi з володiнням товарно-
матерiальних цiнностей згiдно базових умов постачання. 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду 
в балансi пiдприємства складає 1640845,0тис.грн., у тому числi найсуттєвiшi 
кредитори:  
ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED # Nicosia 99043,0тис.грн. 
C u F Casting and Forging GmbH & Co. KG Furth 16001,0тис.грн. 
COMMEXIM GROUP A.S.# Прага 12443,0тис.грн. 
CVS MAKINA INS.SAN.VE TIC.A.S. KOCAELI 41534,0тис.грн.  
Calderys Deutschland Cmbh Neuwied 14052,0тис.грн.  
SIEMENS AG# Эрланген 20255,0тис.грн.  



THYSSENKRUPP MATERIALS TRADING EMEA GMBH ЭССЕН 118338,0тис.грн.  
АТОМЭНЕРГОМАШ# Москва 367236,0тис.грн.  
ВТО ГРУПП Запоріжжя 10359,0тис.грн.  
ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ КРАМАТОРСЬКЕ УГГ КРАМАТОРСЬК 18057,0тис.грн.  
ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ Краматорськ 229488,0тис.грн.  
ЕРУ ТРЕЙДІНГ Київ 60840,0тис.грн.  
ЕРУ ТРЕЙДИНГ Київ 22918,0тис.грн.  
КЛЮЧЕВСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВІВ Двуречеськ 19770,0тис.грн.  
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ Київ 173597,0тис.грн.  
ТД УМЗ КРАМАТОРСЬК 26533,0тис.грн.  
ТД ЕНЕРГОСТРОЙІНВЕСТ КИЇВ 21475,0тис.грн.  
УКР МЕТ Маріуполь 90274,0тис.грн.  
ФІРМА АЛЬТАИР-ГРУП Київ 21801,0тис.грн.  
інші - 256831,0тис.грн. 
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду 
складають 3053,0тис.грн.: 
- розрахунки по ПДФО - 2335,0тис.грн.  
- податок на землю  - 469,0тис.грн.  
- орендна плата по Ясногорiвськiй селищнiй радi - 26,0тис.грн.  
- вiйськовий збiр- 202,0тис.грн. 
- екологiчний податок -21,0тис.грн. 
 

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування на кiнець звiтного перiоду у 
балансi складають 2301,0тис.грн.- заборгованiсть по єдиному страховому внеску. 
 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi складають на кiнець 2017року 
11480,0тис.грн. - поточна заробiтна плата. 
 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в балансi пiдприємства 
складають на кiнець 2017року 402986,0тис.грн., в тому числi суттєвi: 
UMP TRADING SA  Mendrisio 21686,0тис.грн.  
АЭМ ТЕХНОЛОГII -292578,0тис.грн. 
Завод Електротяжмаш м.Харків -12333,0тис.грн. 
ТУРБОАТОМ - 83080,0тис.грн. 
Iншi незначнi - 14250,0тис.грн.   
Податковi зобов'язання /готова продукцiя/ (-20941,0тис.грн.)  
 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками на кiнець звiтного перiоду 
складають 966,0тис.грн. - сума дивiдендiв, нарахованих за результатами дiяльностi 
Товариства у 2007роцi, що пiдлягають сплатi.  
 

Поточнi забезпечення на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 
139438,0тис.грн.  
- резерв вiдпусток (без нарахувань)- 13272,0тис.грн.  
- резерв вiдпусток (ЕСВ)- 2920,0тис.грн.  
- забезпечення умовно нарахованих зобов'язань по судам - 105094,0тис.грн.  
- забезпечення витрат по матерiальному заохоченню -4497,0тис.грн.  
- поточна заборгованiсть по довгостроковим зобов'язанням (актуарнi розрахунки)- 
13655,0тис.грн.  
  

Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства 
складають 1347602,0тис.грн., з яких : 
- розрахунки з пiдзвiтними особами в нацiональний валютi -2,0тис.грн.  
- дебiтори-кредитори внутрiшньогосподарськi -315,0тис.грн.  
- розрахунки по нарахованим вiдсоткам -1328885,0тис.грн. 
- розрахунки з кредиторами по iнвестицiям - 12800,0тис.грн. 
- розрахунки з іншими кредиторами - 5000,0тис.грн. 
- розрахунки  з iншими кредиторами по судам i претензiям -600,0тис.грн. 
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  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство 

"Енергомашспецсталь" 

за ЄДРПОУ 00210602 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2017 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 1500460 1853825 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (1441163) (1574267) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 59297 279558 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 106744 131136 

Адміністративні витрати  2130 (60466) (60884) 

Витрати на збут 2150 (72680) (126052) 

Інші операційні витрати  2180 (518465) (1267863) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 -- -- 

     збиток   2195 (485570) (1044105) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 1460 197 

Інші доходи  2240 57252 170 

Фінансові витрати  2250 (445880) (432256) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (53206) (21860) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- -- 

збиток 2295 (925944) (1497854) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -4613 -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- -- 

     збиток  2355 (930557) (1497854) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 85487 91819 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -25563 6365 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 59924 98184 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -6836 -17027 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 53088 81157 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -877469 -1416697 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1060542 1149253 

Витрати на оплату праці 2505 170841 166091 

Відрахування на соціальні заходи 2510 36262 33483 

Амортизація 2515 212561 214532 

Інші операційні витрати 2520 271273 357904 

Разом 2550 1751479 1921263 

 

 

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 400000000 400000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 400000000 400000000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  2.32639250) (  3.74463500) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  2.32639250) (  3.74463500) 

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 2017рiк.  
   

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; 
- витрати на збут; 
- фiнансовi витрати; 
- iншi операцiйнi витрати; 
- iншi 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 2017року: 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)складає - 
1500460,0тис.грн. 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)- 1441163,0тис.грн. 
Iншi операцiйнi доходи - 106744,0тис.грн., з яких: 
- дохiд вiд реалiзацiї виробничих запасiв - 11752,0тис.грн., 
- дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв - 18007,0тис.грн.), 
- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 50933,0тис.грн., 
- вiдшкодування ранiше списаних активiв - 6,0тис.грн., 
- дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi, неустойок - 127,0тис.грн., 
- отримані гранти та субсідії - 44,0тис.грн. 
- дохід від операційної оренди активів - 3596,0тис.грн. 
- дохід від зменшення забезпечення матеріальним заохоченням- 1210,0тис.грн. 
- iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - 21069,0тис.грн., 
Адмiнiстративнi витрати - 60466,0тис.грн. 
Витрати на збут - 72680,0тис.грн. 
Iншi операцiйнi витрати - 518465,0тис.грн., з яких: 
- витрати на дослiдження та розробки - 2088,0тис.грн.; 
- збиток вiд реалiзацiї iноземної валюти - 1541,0тис.грн.; 
- собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв -16639,0тис.грн., 
- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв -11533,0тис.грн.- ТМЦ  
- втрати вiд псування цiнностей - 1380,0тис.грн. 
- сумнiвнi i безнадiйнi борги - 70,0тис.грн.  
- резерв сумнiвних боргiв - 98736,0тис.грн. (вiдновлено резерв -35507,0тис.грн., 
нараховано резерв - 134243,0тис.грн.) 
- визнанi штрафи, пенi, неустойки - 468,0тис.грн. 
- витрати від знецінення запасів - 6468,0тис.грн. ( дохід - 30531,0тис.грн., 
витрати - 36999,0тис.грн.). 
- вiд"ємна рiзниця вiд операцiйної курсової рiзницi -311849,0тис.грн. (дохiд - 
589362,0тис.грн, витрати - (-901211,0тис.грн.) 
- iншi витрати операцiйної дiяльностi - 38536,0тис.грн. 
- iншi витати операцiйної дiяльностi (по рiшенню суду)- 29157,0тис.грн.(дохiд- 
4232,0тис.грн., витрати- 33389,0тис.грн.) 
Iншi фiнансовi доходи - 1460,0тис.грн. в т.ч.: 
- одержанi вiдсотки банку - 37,0тис.грн. 
- інші доходи від фінансових операцій - 1423,0тис.грн. 
Iншi доходи - 57252,0тис.грн.: 
- дохiд вiд безкоштовно отриманих активiв - 68,0тис.грн. 
- iншi доходи вiд звичайної дiяльностi -108,0тис.грн. 
- дохід від реалізації фінансових інвестицій - 57076,0тис.грн. 
Фiнансовi витрати - 445880,0тис.грн. в. т.ч: 
- вiдсотки по кредитам - 80053,0тис.грн; 
- вiдсотки по позикам - 288169,0тис.грн. 
- послуги по договору поруки- 77658,0тис.грн.  
Iншi витрати - 53206,0тис.грн. в т.ч.: 
- собівартість реалізованих фінансових інвестицій - 35507,0тис.грн. 
- фінансовий результат від ліквідації ОЗ та МНМА - 5861,0тис.грн. (витрати від 
ліквідації ОЗ та МНМА - 14676,0тис.грн., дохід від ліквідації ОЗ та МНМА - 
8815,0тис.грн.) 
- iншi витрати звичайної дiяльностi - 11838,0тис.грн.. 
Прибуток (збиток) від припинення діяльності до оподаткування - (-4613,0тис.грн.) 
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв - 85487,0тис.грн.: 
- лiквiдацiя дооцiнених у 2013р. основних засобiв - 4967,0тис.грн. 
- реалізація дооцінених у 2013р. основних засобів - 561,0тис.грн 
- амортизацiя по дооцiнцi 2013р. - 79959,0тис.грн. 
Iнший сукупний дохiд - (-25563,0тис.грн).в т.ч.: 
- поточна заборгованiсть по довгостроковим зобовязанням - (-25628,0тис.грн.) 
- амортизацiя безкоштовно отриманих активiв - 65,0тис.грн. 
Податок на прибуток, повязаний з іншим совокупним доходом - 6836,0тис.грн. 
Чистий збиток за результатами дiяльностi за 2017р. - 877469,0тис.грн. 
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  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "Енергомашспецсталь" за ЄДРПОУ 00210602 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2017 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 1013738 1335729 

Повернення податків і зборів 3005 72346 142838 

у тому числі податку на додану вартість 3006 72346 142838 

Цільового фінансування 3010 2586 2715 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 844150 218616 

Надходження від повернення авансів 3020 17605 14596 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 37 183 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1305 764 

Надходження від операційної оренди 3040 4530 442 

Інші надходження 3095 1447601 1438953 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (1444919) (1209145) 

Праці 3105 (137353) (135571) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (47129) (49017) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (42792) (43353) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (2) (2) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (42790) (43351) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (136169) (106879) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (5210) (--) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (9935) (10005) 

Інші витрачання 3190 (1353593) (1403219) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 226798 197647 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 1570 -- 

необоротних активів 3205 11539 -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- 14 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (92686) (80890) 

необоротних активів 3260 (28033) (12618) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -107610 -93494 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 5000 -- 

Інші надходження 3340 1532 3672 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 50465 61721 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (53332) (51733) 

Інші платежі 3390 (4146) (5464) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -101411 -115246 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 17777 -11093 



Залишок коштів на початок року 3405 3412 13314 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3384 1191 

Залишок коштів на кінець року 3415 24573 3412 

 
Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства за 2017рiк 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 2017рiк.  
Стр. 3095 "Iншi надходження" на суму 1447601,0тис.грн. в т.ч: 
- гривневий еквiвалент вiд реалiзацiї валюти -1343169,0тис.грн.; 
- отримана передплата за iншу реалiзацiю - 987,0тис.грн. 
- вiд покупцiв та замовникiв по iншiй реалiзацiї - 97089,0тис.грн.; 
- оплата послуг зберiгання пiдрядникам -53,0тис.грн. 
- компенсацiя послуг по сертифiкацiї,транспортуванню -3215,0тис.грн. 
- погашено вексель, отриманий на суму дебiторської заборгованостi за послуги - 
3088,0тис.грн. 
Стр. 3190 "Iншi  витрачання" на суму 1353593,0тис.грн. в т.ч: 
- собiвартiсть реалiзованої валюти - 1300173,0тис.грн.; 
- судовi витрати - 2737,0тис.грн.; 
- комiсiя банку за продаж валюти -1106,0тис.грн.; 
- послуги банка - 1005,0тис.грн. ; 
- витрати на вiдрядження - 2158,0тис.грн.; 
- витрати на навчання робiтникiв i неробiтникiв - 6,0тис.грн.  
- собiвартiсть придбаної валюти - 46405,0тис.грн.  
- iншi незначнi витрачання -3,0тис.грн. 
Стр. 3340 "Iншi надходження" - 1532,0тис.грн. - повернення позик робiтниками 
пiдприємства. 
Стр. 3390 "Iншi платежi" - 4146,0тис.грн.- наданi позики робiтникам пiдприємства. 
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  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство 

"Енергомашспецсталь" 

за ЄДРПОУ 00210602 

 

Звіт про власний капітал 

за 2017 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 100000 1119068 130 -- -7012817 -- -- -5793619 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 100000 1119068 130 -- -7012817 -- -- -5793619 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -930557 -- -- -930557 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -74038 -65 -- 53088 -- -- -21015 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
4111 -- -85486 -- -- 85486 -- -- -- 

Інший сукупний дохід 4116 -- 11448 -65 -- -32398 -- -- -21015 

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 -- -74038 -65 -- -877469 -- -- -951572 

Залишок на кінець року 4300 100000 1045030 65 -- -7890286 -- -- -6745191 

 
Статутний капiтал.       
    Згiдно з наказом Донецького регiонального вiддiлення Фонду державного майна 
України №6129 вiд 13.11.1995року, було створено вiдкрите акцiонерне товариство 
"Енергомашспецсталь" шляхом перетворення орендного пiдприємства 
"Енергомашспецсталь".  
     Засновниками вiдкритого акцiонерного товариства є держава в особi Донецького 
регiонального вiддiлення ФДМ України та органiзацiя орендарiв орендного 
пiдприємства "Енергомашспецсталь". Для забезпечення дiяльностi Товариства було 
створено статутний фонд в розмiрi 3933975000тис.карбованцiв. До якого увiйшов 
майновий комплекс, згiдно з Актом оцiнки вартостi майна цiлiсного майнового 
комплексу вiд 28.07.1995р. 
На загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 19 грудня 2007року згiдно з 
Протоколом №2 вiд 19.12.2007р. було прийнято рiшення про збiльшення статутного 



капiталу шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 
рахунок додаткових внескiв та про закрите (приватне) розмiщення акцiй. Розмiщено 
242 641 000 (Двiстi сорок двi тисячi шiстсот сорок одну тисячу) штук простих 
iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї акцiї не змiнилась та становить 0,25 ( 
нуль гривень двадцять п'ять копiйок)грн. Загальна номiнальна вартiсть акцiй, яка 
розмiщувалась становила 60 660 250,00 (Шiстдесят мiльйонiв шiстсот шiстдесят тисяч 
двiстi п'ятдесят гривень 00 коп.).  
Пiсля додаткового розмiщення статутний капiтал складає 100 000 000(Сто мiльйонiв 
грн. 00коп.)грн.00коп. i складається з 400000000шт. простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 0,25грн. 
   У 2010роцi пiдприємство провело дематерiалiзацiю акцiй, у зв'язку з цим  
пiдприємству видали нове свiдоцтво за №378/1/10 вiд 09.06.2010р. Свiдоцтво 
№25/1/08 вiд 24.01.2008р. анулюється. 
Статутний капiтал складає 100 000 000(Сто мiльйонiв грн. 00коп.) i складається з 
400000000шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. 
Змiн в статутному капiталi у 2017роцi - не було. 
 

               Капiтал в дооцiнках 
Капiтал  в дооцiнках на початок звiтного перiоду становив 1119068,0тис.грн. У 
звiтному перiодi капiтал в дооцiнках було зменшено на 85486,0тис.грн- сума 
амортизацiї i дооцiнки по основним засобам, що вибули у звiтному перiодi. 
Збiльшено капiтал в дооцiнках на 11448,0тис.грн.- сума вiдстроченого податкового 
зобов'язання по переоцiненим основним засобам Капiтал в дооцiнках на кiнець 
звiтного перiоду становив -1045030,0тис.грн. 
         

              Додатковий капiтал. 
Додатковий капiтал на початок звiтного перiоду становив - 130,0тис.грн.-
безкоштовно отриманi активи. У 2017р. додатковий капiтал було зменшено на 
65,0тис.грн. На кiнець 2017р. додатковий капiтал складає - 65,0тис.грн. 
 

            Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). 
Непокритий збиток на початок звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає 
7012817,0тис.грн. 
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017р. пiдприємство отримало 
збиток у сумi  930557,0тис.грн.  
Зменшено непокритий збиток на суму капiталу в дооцiнках -85486,0тис.грн. 
Iнший сукупний дохiд в сумi (- 32398,0тис.грн.) збiльшило непокритий збиток. 
Непокритий збиток на кiнець 2017р. в балансi пiдприємства складає 
7890286,0тис.грн. 
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Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Пiдприємство зареєстроване розпорядженням виконкому Краматорської мiської Ради 
народних депутатiв вiд 20.11.95р. №340р. i здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi 
статуту, зареєстрованого розпорядженням мiського  голови вiд 19.08.99р. №351р. У 
2011 роцi вiдбулася замiна свiдоцтва на пiдставi змiни найменування (вiдкрите 
акцiонерне товариство на публiчне акцiонерне товариство) та мiсця знаходження. 
Державна реєстрацiя юридичної особи вiд 28.04.2011 року запис № 12701070019000317. 
Державним реєстратором виконавчого комiтету Краматорської мiської Ради  було 
зареєстровано новий статут 28.04.2011 року запис №12701050018000317. 
 ПАТ "Енергомашспецсталь" - сучасне пiдприємство, що володiє необхiдними 
потужностями й має освоєну технологiю виробництва унiкальних литих i кутих 
заготiвель для пiдприємств енергетичного машинобудування, у тому числi атомного, 
загального машинобудування, суднобудування, а також металургiйної промисловостi. 
Перевага вiддається випуску виробiв з остаточною механiчною обробкою. 
 Устаткування пiдприємства дозволяє забезпечити виробництво планових обсягiв 
випуску товарної продукцiї вiдповiдно до дiючих стандартiв i потреб ринку збуту. 
 

Загальна площа, займана пiдприємством, становить 136,4 га. 
Кiлькiсть акцiонерiв, чол.            36576  

Активи пiдприємства, тис. грн.           4042538 

в т.ч. необоротнi активи, тис. грн.             2910170 
        оборотнi кошти, тис. грн.     1132368 

Статутний фонд, тис. грн.         100000 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї, тис. грн.   1500460 

Фiнансовий результат за 2017 р., тис. грн.  -930557 

 

  Вiдповiдно до Уставу акцiонерне товариство займається близько 30 видами 
дiяльностi, основними з яких є: 
- виробництво й реалiзацiя спецiальних литих i кутих  заготiвель    
iндивiдуального й дрiбносерiйного виробництва для устаткування атомних 
електростанцiй, включаючи атомнi реактори, парогенератори, колектори теплоносiїв, 
компенсатори тиску,  головнi циркуляцiйнi насоси, а також основних заготiвель 
парових, гiдравлiчних i газових турбiн, важких механiчних i гiдравлiчних пресiв i 
iншого устаткування для машинобудiвних пiдприємств України й країн СНД та свiту; 
- виробництво й реалiзацiя злиткiв вуглецевих, легованих, високолегованих,  
нержавiючих марок сталей i спецiальних сплавiв; 
- виробництво й реалiзацiя iншої продукцiї  виробничо-технiчного призначення;   
- збiр, заготiвля, переробка, купiвля - продаж лома й вiдходiв чорних i кольорових 
металiв, здiйснення операцiй з дорогоцiнними металами й дорогоцiнним камiнням, що 
перебувають у виробах, застосовуваних у виробництвi продукцiї;        
- сервiсне обслуговування споживачiв пiдприємства; 
- проведення ремонтних, будiвельних i монтажних робiт; 
- внутрiшнi й мiжнароднi перевезення вантажiв i пасажирiв автомобiльним 
транспортом; 
- виробництво й реалiзацiя полiграфiчної продукцiї; 
- здiйснення видавничої й рекламної дiяльностi; 
- науково - дослiдницькi й проектнi - конструкторськi роботи; 
- здiйснення маркетингової, посередницької, бiржової, брокерської, дилерської 
дiяльностi; 
- проведення лiзингових операцiй на Українi й за її межами; 
- органiзацiя й здiйснення оптової, роздрiбної й комiсiйної торгiвлi, як товарами 
власного виробництва, так i придбаними; 
- здiйснення у встановленому порядку зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 
- проектно-вишукувальнi роботи; 
-загальнобудiвельнi органiзацiї; 
- дiяльнiсть у сферi архiтектури; 
- загальне будiвництво будинкiв (новi роботи), роботи iз замiни, реконструкцiї й 
вiдновленню; 
- надання послуг по дитячих дошкiльних установах, оздоровчим установам i установам 
вiдпочинку; 
- передача електроенергiї власною локальною електричною мережею; 
- поставка електроенергiї по не регулюючому тарифi власним споживачам i 
субабонентам i iн. 
 

Основними видами дiяльностi ПАТ "Енергомашспецсталь" є: 
- виробництво електросталi; 
- виробництво лиття; 



- виробництво кувань чорних й з механообробкою; 
- виробництво злиткiв. 
Виробничi потужностi пiдприємства уведенi в експлуатацiю в 60-80 роках i мiстять у 
собi: 
- сталеплавильний цех з дуговими печами ємнiстю 12, 50 i 2х100 тонн; 
- сталеливарний комплекс iз вiддiленнями обрубки, термообробки, готування 
сумiшей i iн.; 
- ковальсько-пресовий цех з кувальними комплексами на базi пресiв зусиллям  
31,5, 60 i 150 Мн, нагрiвальними й термiчними печами; 
" комплекс механiчних цехiв з повним циклом механiчної обробки виробiв. 
В умовах науково-технiчного прогресу та жорсткої конкуренцiї виникла необхiднiсть 
у переоснащеннi виробничих потужностей. З цiєю метою на пiдприємствi розроблена 
програма реконструкцiї та модернiзацiї виробничих потужностей. Загальний обсяг 
iнвестицiй у модернiзацiю перевищує 300 млн. долл., з яких 100 млн. долл. були 
вкладенi за останнi три роки. Згiдно цiєї програми за 2006-2013 роки були введенi 
наступнi об'єкти: 
- для забезпечення пiдприємства габаритним ломом встановлена установка прес-ножицi 
французької фiрми "Акрос"; 
- комплекс установки "пiч-ковщ", вакууматор, що дозволило скоротити тривалiсть 
плавки до 6-8 годин, пiдвищити якiсть сталi та знизити її собiвартiсть; 
- виконана реконструкцiя пресiв зусиллям 15 000 т.с. та 3 150 т.с., яка полягала в 
переведеннi з акумуляторного приводу на без акумуляторний, що дозволяє плавно 
керувати процесом кування та збiльшити  його точнiсть; 
- виконана реконструкцiя термiчних та нагрiвальних печей з черенем та гартiвних 
комплексiв для проведення термообробки кування; 
- виконується програма закупiвлi та введення в експлуатацiю механообробних 
потужностей та кранового обладнання. 
У листопадi 2012 року вiдбувся iсторичний момент для ПАТ "ЕМСС" - це введення в 
експлуатацiю виробничого комплексу ДСП-70, який включає дугову сталеплавильну пiч 
ємкiстю 70 т, установку позапiчної обробки сталi та сучасну газоочистку. ДСП-70 
дозволяє виплавляти 70 т металу за кожнi 55 хвилин, що у 3,5 рази швидше нiж на 
iснуючому обладнаннi. 
 

Виробничо-технологiчний потенцiал 
Пiдприємство постiйно нарощує виробничi потужностi, полiпшує їхнє використання, 
удосконалює технологiчнi процеси, використовує новi матерiали, здiйснює замiну 
дорогих матерiалiв бiльше дешевими без шкоди по якостi, проводить автоматизацiю 
виробничих процесiв - всi цi заходи дають можливiсть пiдвищити технiчний рiвень 
виробництва, що дає можливiсть заводу випускати конкурентоспроможну, якiсну 
продукцiю. 
Установлене устаткування та застосування сучасних технологiй i рiзального 
iнструменту дозволили пiдвищити якiсть продукцiї, її надiйнiсть i забезпечити 
високi споживчi властивостi й конкурентоспроможнiсть цiни. 
Працездатнiсть основного виробництва забезпечують допомiжнi цехи такi, як: 
енергоцех, електроцех, залiзничний, автотранспортний та iн. 
Пiдприємство забезпечене власною ремонтною базою, представленої ремонтно-
механiчним цехом, цехом з ремонту металургiйних печей. 
Постачання необхiдних для виробництва матерiалiв й вiдвантаження зробленої 
продукцiї здiйснюється по власних автомобiльним дорогах i залiзницях. 
Сировина й матерiали зберiгаються в складських примiщеннях. 
Слiд зазначити, що 2016iк для колективу ПАТ "Енергомашспецсталь" був вiдзначений 
освоєнням нових ринкiв збуту i розширенням номенклатури продукцiї.  
 

Динамiка обсягiв виробництва.  
Динамiка обсягiв виробництва в натуральному вираженнi характеризується наступними 
показниками: 
Показники             2017р.  2016р. Темп зростання,% 
Електросталь,тис. тн 55,0 64,4 85,5 

Лиття,тис. тн         3,7     2,8     130,7 

Кування,тис. тн         33,1 39,1 84,7 

 

 

Плановi завдання за об'ємними показниками товарної продукцiї виконанi на 99,7%,  з 
реалiзацiї продукцiї - на 92,8%.   
ПАТ "ЕМСС" має у своєму розпорядженнi  необхiднi потужностi й має освоєну 
технологiю виробництва унiкальних литих i кованих заготовок для пiдприємств 
енергетичного машинобудування. Перевага вiддається випуску виробiв з остаточною 
механiчною обробкою. 
При плануваннi виробничої потужностi пiдприємства враховуються наступнi фактори: 
- номенклатура, асортимент i якiсть продукцiї, що випускається; 
- кiлькiсть установленого устаткування, розмiри й склад виробничих площ; 



- прогресивнi технiко-економiчнi норми продуктивностi й використання 
устаткування; 
- кiлькiсть вихiдної продукцiї з виробничих площ; 
- тривалiсть виробничого циклу.   
 

Результативнiсть своєї дiяльностi керiвництво пiдприємства оцiнювало по одному з 
основних показникiв, яким є збут виробленої продукцiї й надходження коштiв на 
розрахунковий рахунок. 
За 2017 рiк реалiзовано 96,3 % зробленої продукцiї. Сучасний ринок вимагає 
постiйного вiдновлення асортименту продукцiї що випускається, невпинної розробки й 
швидкого освоєння нових зразкiв. 
 

Аналiз прибутковостi (рентабельностi) 
Прибуток - це найважливiший i узагальнюючий показник, що характеризує в грошовому 
вираженнi кiлькiсну i якiсну сторони дiяльностi пiдприємства. 
Сума прибутку, що одержало пiдприємство, обумовлена  обсягом продажу продукцiї, її 
якiстю й конкурентоспроможнiстю на внутрiшньому й зовнiшньому ринках, 
номенклатурою, рiвнем витрат, а також iнфляцiйними процесами. 
Аналiз динамiки прибутку пiдприємства    тис.грн. 
 

Показники Факт (тис. грн.) Вiдхилення 
                                 2017 р.      2016 р. (+/-) 

Валовий прибуток вiд  
реалiзацiї товарiв, робiт, послуг 59297      279558    -220261 

Фiнансовий результат вiд 
операцiйної дiяльностi            -485570     -1044105 558535 

Чистий фiнансовий результат        -930557     -1497854 567297 

 

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИДАТКIВ 
Операцiйнi витрати за 2016, 2017роки характеризуються наступними даними: 
Найменування показника          2017р.      2016р.     

Матерiальнi витрати               1060542    1149253         

Витрати на оплату працi           170841     166091          

Вiдрахування на соцiальнi заходи  36262      33483             
Амортизацiя                       212561     214532 
Iншi операцiйнi витрати           271273     357904      
Разом                           1751479    1921263     
 

 Перехiд до ринкового цiноутворення, при якому пiдприємство-продавець 
встановлює цiни самостiйно або за домовленiстю з покупцем, а також  вiдмова 
тотального контролю держави за видатками пiдприємства не привели до вiдмови вiд 
необхiдностi калькулювання витрат. 
 В умовах ринкової економiки пiдприємство самостiйно вирiшує, скiльки i якої 
продукцiї йому випускати й за якими цiнами її продавати. Обсяги виробництва й цiна 
повиннi забезпечити можливiсть одержання пiдприємством такого прибутку, який 
вiдповiдав б стратегiчним цiлям власникiв пiдприємства. Собiвартiсть одиницi 
продукцiї й сума всiх витрат пiдприємства є необхiдними вихiдними даними для 
визначення обсягiв виробництва й цiн на продукцiю. 
Витрати на 1 грн. виробленої в 2017 роцi продукцiї склали 96,1  коп. проти 84,7 
коп. в 2016 роцi. 
 

 Витрати на виробництво продукцiї характеризуються наступними даними: 
Найменування               2016 р.                 2017 р. 
                 Сума, тис.грн. Пит. вага, % Сума, тис.грн. Пит. 
вага, % 
Витрати на виробництво 1515077,0 100,0         1479870,0    100,0 

Сировина та матерiали 757485,0 50,0         683254,8     46,2 

Паливо                 2644,8     0,2             415,6         0,0 

Енергетичнi витрати     321653,1 21,2         331356,4     22,3 

Заробiтна плата         118767,5 7,8             121268,6     8,2 

Вiдрахування на зарплат 30116,8     2,0             24658,0         1,7 

Амортизацiя             168604,5 11,1         162088,4     11,0 

Iншi витрати         115805,3 7,6             156828,1     10,6 

 

 

Як видно з наведених даних, найбiльша питома вага у витратах на виробництво 
доводиться на сировину й матерiали (46,2%), паливо й енергоресурси (22,3%).  
 

Намiчено наступнi шляхи зниження собiвартостi: 
-удосконалювання технологiї, впровадження нової технiки,  а також полiпшення 
наявних основних фондiв; 



-нарощування обсягiв виробництва; 
-впровадження прогресивних матерiалiв; 
-зниження норм витрат на основнi й допомiжнi матерiали; 
-пiдвищення продуктивностi працi; 
-полiпшення якостi виробленої продукцiї. 
 

Заходи,  щодо полiпшення фiнансового становища пiдприємства: 
1. Реалiзацiя залишкiв виготовленої продукцiї  платоспроможним покупцям. 
2. Пошук i дослiдження нових ринкiв збуту. 
3. Розширення високорентабельної номенклатури продукцiї для поставок споживачам. 
4. Виконання розроблених заходiв щодо зниження собiвартостi продукцiї. 
Запланований обсяг надходжень коштiв на рахунок пiдприємства дозволить i надалi 
проводити полiтику пiдприємства, спрямовану на розширення номенклатури. 
Перерахований комплекс робiт буде виконаний за рахунок власних iнвестицiй i 
кредитних коштiв, що дозволить забезпечити в поточному й наступному роках реальне 
зростання обсягiв виробництва, а також iнших найважливiших показникiв економiчної 
дiяльностi. 
Для збереження позитивної динамiки розвитку пiдприємства в усiх напрямках перед 
правлiнням поставлене завдання про необхiднiсть ефективного використання наявних 
резервiв у виробництвi продукцiї, економiчнiй i фiнансовiй сферах дiяльностi. Iз 
цих питань розробленi конкретнi органiзуючi й виконавчi документи, визначенi форми 
й методи їхньої реалiзацiї. 
 

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi органiзований на основi єдиних методологiчних 
принципiв вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову 
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р.  № 996-XIV, мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi, що дiяли у 2017роцi. 
Згiдно зi статтею 12 Закону України вiд 12.05.2011 №3332-VI "Про внесення змiн до 
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з 
01.01.2012 р. ПАТ "ЕМСС" перейшло на облiк згiдно з вимогами МСФЗ (мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi). 
На ПАТ "ЕМСС" щорiчно видається наказ "Про облiкову полiтику", що дозволяє 
пiдприємству реалiзувати право самостiйного визначення облiкової полiтики 
Пiдприємством затверджено Наказ "Про облiкову полiтику у 2017р." вiд 10.01.2017р.. 
На пiдприємствi прийнята єдина журнально-ордерна форма на основi нової технологiї 
автоматизованої обробки документiв, дiє налагоджений механiзм облiку виробництва, 
матерiалiв, заробiтної плати й iн. 
На ПАТ "ЕМСС" триває процес автоматизацiї бухгалтерського облiку в частинi 
вдосконалення, впровадження прогресивного програмного забезпечення. Автоматизацiя 
облiку матерiалiв, заробiтної плати, основних фондiв i iн. здiйснюється за 
допомогою комп'ютерної технiки. 
  За перiод з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. бюро методологiї й ревiзiї головної 
бухгалтерiї зроблено 75 перевiрки виробничо-господарської дiяльностi  структурних 
пiдроздiлiв пiдприємства правильностi ведення документацiї згiдно П(З)БУ України, 
Закону України вiд 16.07.1999р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову 
звiтнiсть в Українi, Положення про документальне забезпечення у бухгалтерському 
облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.1995 р. №88, 
Порядку оформлення та органiзацiї роботи з первинними документами на ПАТ "ЕМСС", 
затвердженого наказом генерального директора вiд 10.06.2011 р. №141 та iн. 
органiзацiйно-розпорядним, нормативним документам, що дiють на пiдприємствi. 
За результатами перевiрок виданi накази й розпорядження, що регламентують 
установлення режиму виконання iнструкцiй вiдповiдальними особами, а також вжитi 
заходи до порушникiв у виглядi стягнень згiдно Кзот України. 
Згiдно з наказом вiд 31.08.2017 № 355 "Про рiчну iнвентаризацiю в 2017роцi" на ПАТ 
"Енергомашспецсталь" проведенi iнвентаризацiї: 
  сировини, основних i допомiжних матерiалiв, покупних напiвфабрикатiв i 
комплектуючих виробiв, палива, тари, запасних частин, готової продукцiї, 
малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, розрахункiв з дебiторами та кредиторами 
станом на 01.10.2017р.; 
  основних засобiв i iнших необоротних  активiв, спецiального оснащення, 
пристосувань i iнструментiв станом на 01.10.2017р.; 
  дорогоцiнних металiв станом на 01.10.2017р.; 
  незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв власного виробництва станом на 
01.11.2017р; 
  незавершених капiтальних ремонтiв, незавершеного капiтального будiвництва 
станом на 01.11.2017р. 
 

 

 



Поряд з виробничими завданнями й освоєнням нових видiв продукцiї одним з основних 
напрямкiв стратегiї ПАТ "Енергомашспецсталь" є соцiальна захищенiсть працiвникiв - 
оздоровлення, вiдпочинок, навчання. 
 Пiдприємство мало значну соцiальну iнфраструктуру:  
- база вiдпочинку "Липа"; 
- ДОЛ "Юний ленiнець"; 
У 2007 роцi для бiльш ефективного керування об'єкти соцiальної сфери були переданi 
в оренду окремому пiдприємству (ТОВ "Галлаор"). У 2011 роцi вiдбувся продаж бази 
вiдпочинку "Липа" та ДОЛ "Юний ленiнець" вище зазначеному пiдприємству, але у 
2011-2017 роках ПАО "Енергомашспецсталь" уклало довгостроковi договори на продаж 
путiвок своїм працiвникам на пiльгових умовах. 
Кожний працiвник товариства вiдчуває на собi працездатнiсть пiдприємства завдяки 
регулярнiй виплатi заробiтної плати й послугам соцiальної сфери, якi постiйно 
зростають, а виходить, є впевненiсть у завтрашньому днi. Пiдприємство можна 
вважати успiшно розвивається, якщо крiм виробничих питань вирiшуються й питання 
соцiальної захищеностi трудящих. Людина, що вiддає всi свої знання й умiння на 
розвиток заводу повинна мати можливiсть вiдпочити в нормальних умовах, оздоровити 
своїх дiтей. 
 

 

 

 



 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 
АФ "Донаудитконсалт" ТОВ 

2 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 

30998764 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
84432, Донецька обл., Лиманський р-

н.,смт.Ярова, вул.Незалежності, буд.7. 

4 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

2389 

26.01.2001 

5 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 

строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 

 

 

 

д/н 

 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність 

системи контролю якості, виданого Аудиторською 

палатою України 

321/4 

28.01.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової 
звітності 

01.01.2017 - 31.12.2017 

8 Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

02 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ 

Суттєва невизначеність, що стосується 

безперервності діяльності відсутня.   

Управлінський персонал не 

ідентифікував суттєвої невизначеності, 
яка могла б поставити  під значний 

сумнів здатність Компанії  безперервно 

продовжувати діяльність, тому 

використовував припущення про 

безперервність функціонування Компанії, 
як основи для обліку під час підготовки 

фінансових звітів.  

Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо 

увагу на те, що інформація про економічні 
ресурси, а також наслідки операцій та 

інших подій, які змінюють економічні 
ресурси та вимоги до неї не в повній мірі 
розкрита в Примітках до фінансової 
звітності. 
Не змінюючи нашої думки, наводимо 

додаткову інформацію. В результаті 
проведення аудиторської перевірки 

встановлено, що в періоді, який 

перевірявся, фінансова звітність складена 

на основі реальних даних бухгалтерського 

обліку та відповідно до вимог 

Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності і не містить 

істотних суперечностей.  

Під час складання фінансової звітності  за 

рік, який закінчився 31.12.2017 р. 

керівництво Компанії розглянуло 

поправки, внесені до МСФЗ та нові 
стандарти МСФЗ, які введені та діють 

починаючи з 01.01.2017 року і вважає, що 

вони не мають впливу на фінансову 

звітність  за 2017 рік. 

Несприятливе зовнішнє середовище в 

країні в умовах складної політичної 
ситуації, коливання курсу національної 
валюти, відсутність чинників 

покращення інвестиційного клімату 

можуть надалі мати негативний вплив на 



результати діяльності та фінансовий стан 

Компанії, характер якого на поточний 

момент визначити неможливо.  

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 01/08 

30.08.2017 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 10.10.2017 - 15.02.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 15.02.2018 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 63000.00 

14 Текст аудиторського висновку (звіту) : 

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 цінних 
паперів , складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - 
МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та складання звіту щодо 
фінансової звітності", 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", 
МСА 706 (переглянутий) "Безперервність діяльності"; МСА 260 (переглянутий) 
"Інформаційна взаємодія з особами, що відповідають за корпоративне 
управління"; МСА 720 (переглянутий) "Обов'язки аудитора щодо іншої інформації" 
та поправок до окремих МСА, а саме: 210, 220, 230, 510, 540, 580, 600, 710.  
Необхідність проведення цих робіт та наявність аудиторського висновку 
обумовлена Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні" № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996р. зі змінами та доповненнями, Законом 
України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006р. № 3480-IV. 
При складанні висновку аудитори керувалися Вимогами МСА. 
Під час складання цього висновку аудиторами у відповідності до розділу 290 
"Незалежність" Кодексу етики професійних бухгалтерів було виконано усі 
відповідні етичні процедури стосовно незалежності. Загрози власного інтересу, 
власної оцінки, захисту, особистих та сімейних стосунків та тиску при 
складанні цього висновку не виникало. 
 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ"  за рік, який закінчився 31 грудня 2017року. 
 

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 
Ми провели аудит  фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ"   далі Компанія (код за ЄДРПОУ      00210602.; юридична 
адреса: Україна,  84306,  Донецька обл., м. Краматорськ; державна реєстрація 
20.11.1995р. Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи Серія А00 
№608386, що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 
31.12.2017 р. (ф.1); Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року  (ф.2); Звіту  про рух 
грошових коштів  (за прямим методом)  за 2017 рік (ф.3); Звіту про власний 
капітал за 2017 рік (Ф.4); та приміток до фінансової звітності, що містять 
стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та іншу пояснювальну 
інформацію. (Форма 5, вільна). 
 На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі 
"Основа для думки із застереженням",   фінансова звітність, що додається, 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах,  фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ"  на 31 грудня 2017р., та її  
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 
Ми провели аудит відповідно до вимог  Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). 
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
"Відповідальність аудитора за  аудит  фінансової звітності" нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ"  згідно з  Кодексом 
Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до 
нашого аудиту  фінансової звітності, а також виконали інші  обов'язки з етики 
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки із застереженням. 
Відповідно до М(С)БО 36 "Зменшення корисності активів", однією з ознак, що 
свідчить про зменшення корисності активу, є зміни зі значним негативним 
впливом на господарюючий суб'єкт у технологічному, ринковому, економічному або 



правовому оточенні, в якому діє суб'єкт господарювання, чи на ринку, для якого 
призначений актив. Компанія не оцінила негативний вплив змін у економічному і 
правовому середовищі, який зберігається на протязі звітного періоду та не 
визначило суми втрат від зменшення корисності щодо власних активів. 
На думку аудитора впливає те, що аудитор не мав змоги спостерігати за 
проведенням річної інвентаризації запасів та основних засобів. 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. Аудитор виражає згоду з управлінським персоналом стосовно 
прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або 
адекватності та достатності розкриття інформації у фінансовій звітності. 
Відсутність повної інформації про економічні ресурси, а також наслідки 
операцій та інших подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї, та 
відсутність всіх актів звірок з дебіторами та кредиторами підприємства на дату 
проведення інвентаризації та на дату балансу. 
Переоцінка активів на дату балансу за справедливою вартістю не проводилась. 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31грудня 2017року була підготовлена 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ 
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності відсутня.   
Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б 
поставити  під значний сумнів здатність Компанії  безперервно продовжувати 
діяльність, тому використовував припущення про безперервність функціонування 
Компанії, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.  
          Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що інформація про 
економічні ресурси, а також наслідки операцій та інших подій, які змінюють 
економічні ресурси та вимоги до неї не в повній мірі розкрита в Примітках до 
фінансової звітності. 
Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті 
проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся, 
фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку 
та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності і не містить істотних суперечностей.  
Під час складання фінансової звітності  за рік, який закінчився 31.12.2017 р. 
керівництво Компанії розглянуло поправки, внесені до МСФЗ та нові стандарти 
МСФЗ, які введені та діють починаючи з 01.01.2017 року і вважає, що вони не 
мають впливу на фінансову звітність  за 2017 рік. 
Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної 
ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення 
інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати 
діяльності та фінансовий стан Компанії, характер якого на поточний момент 
визначити неможливо.  
 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ 
Ключові питання аудиту - це питання, які, згідно з нашим професійним 
судженням, були найбільш значущими для нашого аудиту фінансової звітності за 
поточний період. Ці питання були розглянуті в контексті нашого аудиту   
фінансової звітності в цілому і при формуванні нашої думки про цю звітності, і 
ми не висловлюємо окремої думки з цих питань. 
Ми визначили, що відсутні ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити 
в нашому висновку.  
Ми виконали обов'язки, описані в розділі "Відповідальність аудитора за аудит   
фінансової звітності", в тому числі по відношенню до цих питань. Відповідно, 
наш аудит включав виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу оцінку 
ризиків суттєвого викривлення   фінансової звітності. Результати наших 
аудиторських процедур, в тому числі процедур, виконаних в ході розгляду 
зазначених нижче питань, служать підставою для висловлення нашої аудиторської 
думки, що додається  до фінансової звітності. 
 

ІНШІ ПИТАННЯ.  
У 2017році Компанія не проводила переоцінку активів, оскільки остання 
переоцінка проводилась у 2013році з залученням незалежного оцінювача. Для 
дотримання норми - відображення активів у фінансовій звітності за справедливою 
вартістю, Компанія виконала тестування своїх активів на виявлення ознак 
зменшення корисності. В результаті зазначених процедур, активи Компанії 
відображені в фінансовій звітності за справедливою вартістю. 
На кінець звітного періоду Компанія відобразила збиток, який в більшості 
складається з фінансових витрат. Компанія розкрила динаміку зміни непокритого 
збитку в примітках до фінансових звітів. 



 

Відповідальність керівництва і осіб, відповідальних за корпоративне 
управління, за  фінансову звітність. 
Керівництво несе відповідальність за складання і достовірне подання  
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання  фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки. 
При складанні  фінансової звітності управлінський персонал несе 
відповідальність за оцінку здатності  Компанії продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли 
керівництво має намір ліквідувати Компанію чи припинити її діяльність, або 
коли у нього відсутня будь-яка інша реальна альтернатива, крім ліквідації або 
припинення діяльності. 
Особи, відповідальні за корпоративне управління, несуть відповідальність за 
нагляд за підготовкою  фінансової звітності Компанії. 
 

Відповідальність аудитора за аудит  фінансової звітності 
Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненості, що  фінансова звітність в 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є 
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати 
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової 
звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та 
МСА(редакція 2015 року) в якості національних  стандартів аудиту (НСА), 
затверджених  рішенням АПУ  № 344 від 04.05.17, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  Окрім 
того, ми: 
- ідентифікували та визначили ризики суттєвого викривлення  фінансової 
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробили та виконали аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, та отримали аудиторські докази, що є 
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; 
- отримали розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії; 
- оцінили прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок та відповідного розкриття інформації, зробленого 
управлінським персоналом;  
- дійшли висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 
та, на основі отриманих аудиторських доказів, дійшли висновку, чи існує 
суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
здатність Компанії продовжувати безперервну діяльність. Якщо б ми дійшли 
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 
увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови 
можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;  
- оцінили загальне подання, структуру та зміст  фінансової звітності 
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує  фінансова звітність 
операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти 
достовірного відображення 
- отримали сприйнятливі аудиторські докази в достатньому обсязі щодо 
фінансової інформації суб'єкта господарювання для висловлення думки щодо 
фінансової звітності; 
- ми несемо відповідальність виконання аудиту товариства. Ми несемо 
відповідальність що до висловлення нашої аудиторської думки. 
Ми повідомляємо керівництво та осіб, відповідальних за корпоративне 
управління, про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві 
аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві 



недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо керівництву та відповідальним особам  за корпоративне 
управління, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо 
незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б 
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де 
це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 
З тих питань, які ми довели до відома осіб, що відповідають за корпоративне 
управління, ми визначаємо питання, які були найбільш значущими для аудиту  
фінансової звітності за поточний період і, отже, є ключовими питаннями аудиту. 
Ми описуємо ці питання в нашому аудиторському висновку, крім випадків, коли 
публічне розкриття інформації про ці питання заборонено законом або іншим 
нормативним актом або коли в кількох випадках ми приходимо до висновку про те, 
що інформація про будь-яке питання не повинна бути повідомлена в нашому 
висновку, так як можна обґрунтовано припустити, що негативні наслідки 
повідомлення такої інформації перевищать суспільно значиму користь від її 
повідомлення. 
 

Керівник групи із завдання, за результатами якого випущено даний аудиторський 
звіт незалежних аудиторів сертифікований аудитор Плитник Світлана Олексіївна                                                                                                           
сертифікат     серії А №004890,     Рішення  АПУ   №104 від. 30.11.2001р. 
Продовжено до 30.11.2020р Рішенням АПУ від 24.09.2015р. №315/2.                                                                                                 
                                                                                          

    

 _________________________________________________                                                                            

  .                                                                                                                                         

  

Директор  ТОВ АФ "Донаудитконсалт"     Плитник Андрій Петрович 
сертифікат серії А №003947, рішення АПУ №82 від 24.09.1999р. Продовжено до 
24.09.2018р. Рішенням АПУ від 19.07.2013р. №274. 
________________________________ 

 

Дата підписання звіту. 
 

15.02.2018р. 
 

    ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ: 
Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю (Аудитор). 
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 26.11.2015р. №317/4  
до 26.11.2020р.  
Рішення АПУ № 321/4  від 28.01.2016р. 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 30.11.2020р.  Рішенням АПУ від 24.09.2015р. 
№315/2. 
Сертифікат аудитора Серії А №005063 виданий 30.01.2002р. Рішенням АПУ від 
30.01.2002р. № 106, продовжено до 30.01.2021р.  Рішенням АПУ від 24.12.2015р. 
№319/3 
Місцезнаходження:  Україна, 84432, Донецька обл., Лиманський р-н., смт. Ярова, 
вул. Незалежності, буд.7. 
Телефон:  тел. +38(050) 471 88 26.  
Ел.адреса: donauditcons@gmail.com.  
 

Аудит проведено згідно Договору про надання аудиторських послуг: №01/08  від   
"30"серпня  2017р. 
Аудит розпочато :  "10" жовтня  2017 року.  
Аудит закінчено :  "15"лютого  2018року.  
 

 

 

 

 

 


