
Титульний аркуш 

 

  

  15.06.2021   

  (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

  
№ 8/2021   

  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

  

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення) 

  

  

Генеральний директор       Дуванов Андрій Анатолійович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або 
уповноваженої особи емітента) 

  

          
  

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 
  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК" 

  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 

  

3. Ідентифікаційний код юридичної особи   32609581 
  

4. Місцезнаходження   85102, Донецька, д/н, м. Костянтинiвка, вул. Б. Хмельницького, 1 

  
5. Міжміський код, телефон та факс   0627226324, 0627225953 

  

6. Адреса електронної пошти   32609581@zinc.pat.ua 

  

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким 

затверджено річну інформацію, або дата та рішення 
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну 

інформацію емітента (за наявності) 

  15.06.2021, рішення наглядової ради емітента 

  
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної 

особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 

свідоцтва про включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з 

оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення 

оприлюднення) 

  ДУ "АРIФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA 

  
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної 

особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 

свідоцтва про включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання 

звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку безпосередньо) 

  ДУ "АРIФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
Річну інформацію розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

      

    (URL-адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 
 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента   | X | 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах     

4. Інформація щодо корпоративного секретаря     

5. Інформація про рейтингове агентство     

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента     

7. Судові справи емітента   | X | 

8. Штрафні санкції щодо емітента     

9. Опис бізнесу   | X | 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників 

емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 

  | X | 

1) інформація про органи управління   | X | 

2) інформація про посадових осіб емітента   | X | 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X | 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   | X | 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам 

емітента в разі їх звільнення 

    

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)   | X | 

11. Звіт керівництва (звіт про управління):   | X | 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента   | X | 

2) інформація про розвиток емітента   | X | 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента: 

  | X | 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування 

  | X | 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків 

  | X | 

4) звіт про корпоративне управління:   | X | 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент   | X | 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

  | X | 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 

  | X | 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)   | X | 

інформація про наглядову раду   | X | 

інформація про виконавчий орган     

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента   | X | 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента   | X | 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента 

    

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента   | X | 

повноваження посадових осіб емітента   | X | 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, 

типу та/або класу належних їм акцій 

  | X | 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

    

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

    

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

    

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також 

прав та обов’язків акціонерів (учасників) 

  | X | 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру: 

  | X | 

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 емітента     

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів     

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду     

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

    

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого 

емітента 

    

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 

розміру статутного капіталу такого емітента 

    

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів 

    

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

  | X | 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами     

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   | X | 

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 осіб, послугами яких користується емітент   | X | 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

    

26. Інформація про вчинення значних правочинів     

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість     

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, 

та обставини, існування яких створює заінтересованість 

    

29. Річна фінансова звітність   | X | 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 

  | X | 

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

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

    

32. Твердження щодо річної інформації   | X | 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента 

    

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, 

які здійснюють контроль над емітентом 

    

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 

    

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій     

37. 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 

    

38. 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 

    

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів     

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів     

41. Основні відомості про ФОН     

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН     



43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН     

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН     

45. Правила ФОН     

46. Примітки 

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:  

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, 

тому що Товариство участi в створеннi юридичних осiб не приймало.  

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в зв'язку з вiдсутнiстю цiєї посади на Товариствi 

Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не проводить 

рейтингової оцiнки. 

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента вiдсутня в складi 

рiчної регулярної iнформацiї, так як емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. 

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не 

належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.  

"iнформацiя про рейтингове агентство" немає  

"iнформацiя про органи управлiння емiтента"-акцiонернi товариства не надають 

"Iнформацiя про дивiденди"- в звiтному перiодi дивiденди не нараховувались  

"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 власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не 

вiдбувалося.  

"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi. 

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод 

емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.  

Товариство не є емiтентом облiгацiй та iнших боргових цiнних паперiв ,тому не подається: -iнформацiя про 

випуски iпотечних облiгацiй - iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром 

(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям ; - iнформацiя щодо спiввiдношення 

розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 

покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття,якi вiдбулися протягом 

звiтного перiоду; - iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; - вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних 

облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; -вiдомостi щодо пiдстав 

виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав та iпотечнi активи,якi складають iпотечне покриття за станом 

на кiнець звiтного року; -iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв 

за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забеспечено iпотеками, якi включено 

до складу iпотечного покриття; -iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; -iнформацiя щодо реєстру 

iпотечних активiв; - основнi вiдомостi про ФОН; -iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; -iнформацiя про 

осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; -розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; -правила ФОН; - рiчна 

фiнансова звiтнiсть ,складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi -товариство не 

складало звiт вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; -звiт про стан нерухомостi (у разi 

випуску цiльвих облiгацiй,виконання зобов'язань за якими забеспечене об'єктами нерухомостi) - цiльовi 

облiгацiї не випускались. 
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III. Основні відомості про емітента 
 

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК" 

2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "ЦИНК" 

3. Дата проведення державної реєстрації 09.07.2003 

4. Територія (область)* 14000 - Донецька 

5. Статутний капітал (грн) 1641078,00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 

0,000000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 99 

  

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

ВИРОБНИЦТВО СВИНЦЮ, ЦИНКУ Й ОЛОВА 

24.43, ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ОСНОВНИХ 

НЕОРГАНIЧНИХ ХIМIЧНИХ РЕЧОВИН 20.13, 

ВИРОБНИЦТВО IНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ 

24.45 

  

10. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

АТ "СБЕРБАНК" 

2) IBAN UA403206270000026003013002877 

3) поточний рахунок UA403206270000026003013002877 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

АТ "СБЕРБАНК" 

5) IBAN UA403206270000026003013002877 

6) поточний рахунок UA403206270000026003013002877 
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11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 
 

Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію Дата закінчення 

строку дії ліцензії 

(за наявності) 

1 2 3 4 5 

Придбання, зберігання, перевезення, знищення, 

використання прекурсорів 

АВ №611891 21.02.2012 Державна служба України з контролю за 

наркотиками 

02.02.2017 

Опис У зв'язку із проведенням АТО (ООС), термін дії ліцензії продовжується до закінчення АТО (ООС) + 6 місяців (Стаття 

5 Закону «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» передбачає, що ліцензії та 

документи дозвільного характеру, видані суб'єктам господарювання, що працюють у зоні АТО, строк дії яких 

закінчився в період її проведення, вважаються такими, дію яких продовжено на період проведення АТО.) 

Операції у сфері поводження з небезпечними 

відходами (збирання, зберигання, оброблення, 

утилізація) 

АЕ №199212 26.03.2013 Міністерство екології та природніх ресурсів 

України 

 

Опис термін дії ліцензії - безстроково 
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16. Судові справи емітента 
 

№ з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду 

справи 

1 №233/515/20 Костянтинівський 

міськрайонний суд 

Донецької області 

ГУ ДПС у Донецькій 

області 

Головний бухгалтер 

Приватного 

акціонерного 

товариства «Цинк» 

 Державний герб 

України 

Код суду 233 № 

233/515/20 

 

П О С Т А Н О В А 

 

06 лютого 2020 року 

м.Костянтинівка 

 

Суддя 

Костянтинівського 

міськрайонного суду 

Донецької області 

Міросєді 

А.І.,розглянувши 

адміністративний 

матеріал, який 

надійшов із ГУ ДПС 

у Донецькій області, 

відносно: 

 

ОСОБА_1 , яка 

народилась 

ІНФОРМАЦІЯ_1 в 

с.Миколаївка 

м.Слов`янська 

Донецької області, 

громадянки України, 

РНОКПП НОМЕР_1 

, заміжньої, яка має 

на утриманні 

неповнолітню 

дитину ОСОБА_2 , 

2009 року 

народження, 

головного 

Надіслано судом: 

07.02.2020. 

Зареєстровано: 

07.02.2020. 

Оприлюднено: 

10.02.2020. 



бухгалтера 

Приватного 

акціонерного 

товариства «Цинк», 

яка проживає за 

адресою: АДРЕСА_1 

, якій роз`яснені 

права згідно зі ст. 63 

Конституції України 

та ст. 268 КУпАП,за 

ч.1 ст.163-2 

КУпАП,- 

 

в с т а н о в и в : 

 

16 грудня 2019 року 

за результатами 

камеральної 

перевірки 

Костянтинівським 

відділом податків і 

зборів з юридичних 

осіб 

Костянтинівсько-Др

ужківського 

управління ГУ ДПС 

у Донецькій області 

встановлено в діях 

головного 

бухгалтера ПрАТ 

«Цинк», (ЄДРПОУ 

32609581)  

ОСОБА_1 

несвоєчасне подання 

платіжного 

доручення на 

перерахування 

податків до 

бюджету, а саме 

несвоєчасно 

сплачена сума 



податкового 

зобов`язання по 

податку на прибуток 

у розмірі 471,55 грн., 

термін сплати 

19.11.2019 року, 

фактично сплачене 

20.11.2019 року, 

затримка платежу 

склала 1 день та 

несвоєчасно 

сплачена сума 

узгодженого 

податкового 

зобов`язання з 

екологічного 

податку у розмірі 

6320,55 грн., термін 

сплати 19.11.2019 

року, фактично 

сплачене 20.11.2019 

року, затримка 

платежу склала 1 

день чим порушено 

п.57.1 ст. 57, п.257.5 

ст. 257 ПК України, 

за що передбачена 

відповідальність ч.1 

ст. 163-2 КУпАП. 

 

ОСОБА_1 у 

судовому засіданні 

не заперечувала факт 

вчинення нею 

адміністративного 

правопорушення. 

 

Вислухавши  

ОСОБА_1 , 

дослідивши 

матеріали 



адміністративної 

справи (протокол 

про адміністративне 

правопорушення 

№67/51-41 від 16 

грудня 2019 року; 

копію витягу з акту 

перевірки 

№284/05-99-51-41-32

609581 від 16 грудня 

2019 року), вважаю, 

що в діях головного 

бухгалтераПрАТ 

«Цинк» ОСОБА_1  

вбачається склад 

адміністративного 

правопорушення, 

передбаченого ч.1 

ст. 163-2 КУпАП, - 

несвоєчасне подання 

посадовими особами 

підприємств, установ 

та організацій 

платіжних доручень 

на перерахування 

належних до сплати 

податків та зборів 

(обов`язкових 

платежів). 

 

Враховуючи 

характер скоєного 

правопорушення, 

наслідки якого не 

представляють 

суспільної 

небезпеки, не 

завдали значної 

шкоди державним 

інтересам, особу  

ОСОБА_1 , усунення 



шкоди, завданої 

вчиненим 

правопорушенням, 

вважаю, що вчинене  

ОСОБА_1 

адміністративне 

правопорушення є 

малозначним і 

останню варто 

звільнити від 

адміністративної 

відповідальності і 

обмежитись усним 

зауваженням. 

 

Керуючись ст.ст. 22, 

283, 284 КУпАП, - 

 

п о с т а н о в и в : 

 

ОСОБА_1 , яка 

народилась 

ІНФОРМАЦІЯ_1 в 

с.Миколаївка 

м.Слов`янська 

Донецької області, 

громадянку України, 

РНОКПП НОМЕР_1 

, головного 

бухгалтера 

Приватного 

акціонерного 

товариства «Цинк» 

(ЄДРПОУ 

32609581), звільнити 

від адміністративної 

відповідальності за 

ч.1 ст. 163-2 КУпАП 

в силу малозначності 

скоєного, 

обмежившись усним 



зауваженням 

 

Постанова може 

бути оскаржена або 

на неї може бути 

внесено протест 

прокурора протягом 

десяти днів з дня її 

винесення. 

Постанова набирає 

законної сили після 

закінчення строку 

подання апеляційної 

скарги чи протесту 

прокурора та може 

бути пред`явлена до 

примусового 

виконання протягом 

трьох місяців після 

набрання нею 

законної сили. 

 

Суддя 

Опис: Дата набрання законної сили: 18.02.2020 

2 № 263/8386/20 Колегія суддів 

судової палати з 

розгляду 

кримінальних справ 

та справ про 

адміністративні 

правопорушення 

Донецького 

апеляційного суду 

ПрАТ «ЦИНК» на ухвалу слідчого 

судді Жовтневого 

районного суду м. 

Маріуполя 

Донецької області 

 Державний герб 

України 

11-сс/804/544/20 

 

263/8386/20 

 

 

Слідчий суддя: 

Соловйов О.Л. 

Суддя-доповідач: 

Куракова В.В. 

 

У Х В А Л А 

 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

 

05 серпня 2020 року 

Надіслано судом: 

06.08.2020. 

Зареєстровано: 

07.08.2020. 

Оприлюднено: 

05.04.2021. 



м. Маріуполь 

 

 

Колегія суддів 

судової палати з 

розгляду 

кримінальних справ 

та справ про 

адміністративні 

правопорушення 

Донецького 

апеляційного суду у 

складі: 

 

головуючого судді 

Куракової В.В. 

 

суддів Сєдих А.В., 

Топчій Т.В. 

 

за участю: 

 

секретаря судового 

засідання Чепігі Н.В. 

 

прокурора Гора А.В. 

 

представника ПрАТ 

«ЦИНК» - адвоката 

Мироненко О.В. 

 

розглянувши у 

відкритому 

судовому засіданні в 

м. Маріуполі 

апеляційну скаргу 

представника ПрАТ 

«ЦИНК» - адвоката 

Мироненко О.В. на 

ухвалу слідчого 

судді Жовтневого 



районного суду м. 

Маріуполя 

Донецької області 

від 13 липня 2020 

року про арешт 

майна в 

кримінальному 

провадженні № 

42020051290000043 

за ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 

306 КК України, - 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Короткий зміст 

оскарженого 

судового рішення та 

встановлені 

фактичні обставини 

 

15 квітня 2020 року 

до ЄРДР було 

внесено відомості за 

ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 

306 КК України. 

 

В ході досудового 

розслідування було 

встановлено, що 

ТОВ «Хімекс Плюс» 

(ЄРДПОУ 25106633) 

фактичне місце 

розташування: м. 

Маріуполь, пр. 

Металургів, буд. 97, 

директором та 

підписантом якого є 

ОСОБА_1 , 

відповідно до 

відомостей 

Ліцензійного реєстру 



на право здійснення 

господарчої 

діяльності з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин і 

прекурсорів, має 

ліцензію на 

придбання, 

реалізацію (відпуск), 

ввезення на 

територію України, 

вивезення з території 

України прекурсорів 

(дата початку дії 

ліцензії 23.06.2017 р. 

до 23.06.2022 р.) 

здійснило 12 

поставок сірчаної 

кислоти загальною 

масою 398,5 тон на 

загальну суму 2 114 

266,8 гривень. 

 

09 липня 2020 року 

від прокурора до 

Жовтневого 

районного суду м. 

Маріуполя 

Донецької області 

надійшло 

клопотання про 

накладення арешту 

на рахунки в 

банківській установі 

АТ «АЛЬФА-БАНК» 

у м. Києві (МФО 

300346), а саме: 

розрахункові 

рахунки ПрАТ 

«ЦИНК» 



UA153003460000026

007023968401, 

UA333003460000026

006023968402. 

 

Ухвалою слідчого 

судді Жовтневого 

районного суду м. 

Маріуполя 

Донецької області 

від 13 липня 2020 

року клопотання 

прокурора про 

накладення арешту 

на майно було 

задоволено та 

накладено арешт на 

розрахункові 

рахунки ПрАТ 

«ЦИНК» (код 

ЄДРПОУ 32609581) 

- 

UA153003460000026

007023968401, 

UA333003460000026

006023968402, 

відкриті в 

банківській установі 

АТ "АЛЬФА-БАНК" 

у м. Києві (МФО 

300346), за винятком 

видаткових операцій 

по сплаті податків, 

зборів, інших 

обов`язкових 

платежів до 

державного 

бюджету, виплати 

заробітної плати. 

 

Вимоги апеляційної 



скарги та узагальнені 

доводи особи, яка її 

подала 

 

У своїй апеляційній 

скарзі представник 

ПрАТ «ЦИНК» - 

адвокат Мироненко 

О.В. вказує, що 

ухвала слідчого 

судді незаконна та 

підлягає скасуванню. 

Зазначає, що ПрАТ 

«ЦИНК» не було 

повідомлено про 

дату, час та місце 

розгляду 

клопотання, 

внаслідок чого було 

суттєво порушено 

права даної 

юридичної особи. 

Звертає увагу, що 

внаслідок арешту 

майна порушено 

право власності 

ПрАТ «ЦИНК». 

Вказує, що на запит 

ПрАТ «ЦИНК» 

Державна служба 

України з лікарських 

засобів та контролю 

за наркотиками 

надала письмову 

відповідь щодо 

пролонгації дії 

ліцензії ПрАТ 

«ЦИНК» на період 

проведення АТО у 

відповідності до ст. 5 

Закону України 



«Про тимчасові 

заходи на період 

АТО». Просить 

ухвалу слідчого 

судді скасувати та 

постановити нову, 

якою відмовити в 

задоволенні 

клопотання про 

накладення арешту 

на банківські 

рахунки ПрАТ 

«ЦИНК» (ЄДРПОУ: 

32609581) в АТ 

«АЛЬФА-БАНК». 

 

Позиції учасників 

судового 

провадження 

 

Представник ПрАТ 

«ЦИНК» просила 

апеляційну скаргу 

задовольнити. 

 

Прокурор 

заперечував проти 

задоволення 

апеляційної скарги, 

просив залишити 

ухвалу слідчого 

судді без змін. 

 

Мотиви суду 

 

Заслухавши 

доповідача, 

учасників судового 

провадження, 

перевіривши 

матеріали по 



розгляду клопотання 

слідчим суддею, 

обговоривши доводи 

апеляційної скарги, 

колегія суддів 

приходить до 

висновку, що 

апеляційна скарга 

підлягає 

задоволенню за 

наступних підстав. 

 

Задовольняючи 

клопотання про 

накладення арешту 

на майно, внесене в 

межах 

кримінального 

провадження № 

42020051290000043, 

слідчий суддя 

виходив з наявності 

передбачених ст. 170 

КПК України 

підстав для 

накладення арешту 

на вказані банківські 

рахунки з метою 

забезпечення 

подальшої 

спеціальної 

конфіскації. 

 

Проте, колегія 

суддів з таким 

висновком 

погодитися не може 

з огляду на наступне. 

 

При застосуванні 

заходів забезпечення 



кримінального 

провадження 

слідчий суддя 

повинен діяти у 

відповідності до 

вимог КПК України 

та судовою 

процедурою 

гарантувати 

дотримання прав, 

свобод та законних 

інтересів осіб, а 

також умов, за яких 

жодна особа не була 

б піддана 

необґрунтованому 

процесуальному 

обмеженню. 

 

Зокрема, при 

вирішенні питання 

про арешт майна для 

прийняття законного 

та справедливого 

рішення слідчий 

суддя згідно ст.ст. 

94, 132, 173 КПК 

України повинен 

врахувати правову 

підставу для арешту 

майна, можливість 

використання майна 

як доказу у 

кримінальному 

провадженні або 

застосування щодо 

нього конфіскації, в 

тому числі і 

спеціальної, 

наявність 

обґрунтованої 



підозри у вчиненні 

особою 

кримінального 

правопорушення, 

розмір шкоди, 

завданої 

кримінальним 

правопорушенням, 

неправомірної 

вигоди, яка отримана 

юридичною особою, 

розумність та 

співрозмірність 

обмеження права 

власності завданням 

кримінального 

провадження, а 

також наслідки 

арешту майна для 

підозрюваного, 

третіх осіб. 

 

Відповідні дані 

мають міститися і у 

клопотанні слідчого 

чи прокурора, який 

звертається з 

проханням 

арештувати майно, 

оскільки відповідно 

до ст. 1 Першого 

протоколу Конвенції 

про захист прав 

людини та 

основоположних 

свобод, будь-яке 

обмеження права 

власності повинно 

здійснюватися 

відповідно до 

закону, а отже 



суб`єкт, який ініціює 

таке обмеження, 

повинен 

обґрунтувати свою 

ініціативу з 

посиланням на 

норми закону. 

 

Як вбачається з 

матеріалів 

провадження, в 

рамках досудового 

розслідування по 

кримінальному 

провадженню № 

42020051290000043 

жодній особі 

повідомлено про 

підозру не було, що 

підтвердив прокурор 

під час апеляційного 

розгляду. Оскільки 

жодній особі в 

даному 

кримінальному 

провадженні не було 

повідомлено про 

підозру, а 

інструмент 

кримінального 

процесуального 

законодавства у 

вигляді спеціальної 

конфіскації 

застосовується лише 

у разі визнання 

особи винною, за 

відсутності 

підозрюваної особи, 

прокурором не було 

надано достатніх 



доказів того, що 

застосування арешту 

майна з метою 

спеціальної 

конфіскації на 

даному етапі 

досудового 

розслідування є 

необхідним 

втручанням в право 

власності юридичної 

особи з боку 

держави. Крім того, 

відомості до ЄРДР 

були внесені 15 

квітня 2020 року, на 

момент апеляційного 

розгляду минуло 

більш ніж 3 місяці, 

однак орган 

досудового 

розслідування не 

провів необхідних 

процесуальних дій 

для встановлення 

істини по справі, 

зокрема не було 

допитано посадових 

осіб юридичних осіб, 

які фігурують у 

фабулі відомостей, 

що внесені до ЄРДР, 

не було призначено 

експертиз. За таких 

підстав, на думку 

колегії суддів, 

доказів 

обгрунтованості 

ризиків, які б 

перешкоджали 

встановленню 



істини, відносно 

речових доказів у 

вигляді банківських 

розрахункових 

рахунків ПрАТ 

«ЦИНК» 

прокурором під час 

апеляційного 

розгляду доведено 

не було. 

 

Розрахункові 

рахунки юридичної 

особи не можуть 

бути речовим 

доказом, адже дані 

об`єкти не 

відповідають 

критеріям, 

визначеним у ст. 98 

КПК України. 

 

Колегія суддів 

звертає увагу, що 

відповідно до ст. 5 

Закону України 

«Про тимчасові 

заходи на період 

антитерористичної 

операції» ліцензії та 

документи 

дозвільного 

характеру, видані 

суб`єктам 

господарювання, які 

здійснюють 

діяльність на 

території проведення 

антитерористичної 

операції, строк дії 

яких закінчився у 



період її проведення, 

вважаються такими, 

що продовжили 

свою дію на період 

проведення 

антитерористичної 

операції. 

 

П. 12 ст. 1 

розпорядження 

Кабінету міністрів 

України № 1275-р 

від 2 грудня 2015 р. 

«Про затвердження 

переліку населених 

пунктів, на території 

яких здійснювалася 

антитерористична 

операція, та 

визнання такими, що 

втратили чинність, 

деяких 

розпоряджень 

Кабінету Міністрів 

України» місто 

Костянтинівка, де 

здійснює свою 

господарську 

діяльність ПрАТ 

«ЦИНК» віднесено 

до міст, на території 

яких здійснювалась 

антитерористична 

операція. 

 

Аналіз 

вищевказаних 

нормативно-правови

х актів вказує на те, 

що ПрАТ «ЦИНК» 

на період ведення 



АТО, маючи 

ліцензію на 

провадження 

господарської 

діяльності з обігу 

прекурсорів, строк 

дії якої завершився 

02.02.2017 року, на 

підставі ст. 5 Закону 

України «Про 

тимчасові заходи на 

період 

антитерористичної 

операції» законно 

продовжувало 

здійснювати свою 

підприємницьку 

діяльність. 

 

Матеріали 

кримінального 

провадження містять 

запит прокурора до 

Державної Служби 

України з лікарських 

засобів та контролю 

за наркотиками (а.с. 

14), в якому 

прокурор ставить 

питання про те, чи є 

в ПрАТ «ЦИНК» на 

даний час ліцензія на 

право провадження 

господарської 

діяльності з 

придбання, 

зберігання, 

перевезення, 

використання, 

знищення 

прекурсорів. Згідно 



відповіді заступника 

голови Державної 

Служби України з 

лікарських засобів та 

контролю за 

наркотиками (а.с. 15) 

ПрАТ «ЦИНК» мало 

ліцензію на право 

провадження 

господарської 

діяльності з 

придбання, 

зберігання, 

перевезення, 

використання, 

знищення 

прекурсорів, серії 

АВ № 611891, 

видану 02.02.2012 

року, термін дії якої 

закінчився 

02.02.2017 року. 

Разом з тим, 

матеріали 

провадження містять 

також запит ПрАТ 

«ЦИНК» до 

Державної Служби 

України з лікарських 

засобів та контролю 

за наркотиками (а.с. 

115), в якому 

ставиться питання 

про те чи 

продовжено дію 

ліцензії на право 

провадження 

господарської 

діяльності з 

придбання, 

зберігання, 



перевезення, 

використання, 

знищення 

прекурсорів серії АВ 

№ 611891, виданої 

ПрАТ «ЦИНК» 

02.02.2012 року з 

урахуванням 

положень ст. 5 

Закону України 

«Про тимчасові 

заходи на період 

проведення 

антитерористичної 

операції». Згідно 

відповіді заступника 

голови Державної 

Служби України з 

лікарських засобів та 

контролю за 

наркотиками (а.с. 

116), ліцензія на 

право провадження 

господарської 

діяльності з 

придбання, 

зберігання, 

перевезення, 

використання, 

знищення 

прекурсорів серії АВ 

№ 611891, видана 

ПрАТ «ЦИНК» є 

чинною. 

Синтаксичний аналіз 

запиту прокурора 

(а.с. 14) вказує на те, 

що фактично ним не 

ставилось питання 

про те, чи має на 

даний час ПрАТ 



«ЦИНК» діючу 

ліцензію на право 

провадження 

господарської 

діяльності з 

придбання, 

зберігання, 

перевезення, 

використання, 

знищення 

прекурсорів (тобто 

не ставилось 

питання чи законно 

ПрАТ «ЦИНК» 

займається 

господарської 

діяльністю з 

використанням 

прекурсорів), а лише 

запитувалась 

інформація про те, 

чи є в ПрАТ 

«ЦИНК» на даний 

час ліцензія на 

провадження 

вищевказаної 

господарської 

діяльності. Таким 

чином, відповідь 

заступника голови 

Державної Служби 

України з лікарських 

засобів та контролю 

за наркотиками (а.с. 

116) підтверджує 

доводи апеляційної 

скарги в частині 

наявності у ПрАТ 

«ЦИНК» 

спеціального 

дозволу з боку 



держави (ліцензії) на 

зайняття 

господарською 

діяльністю з 

придбання, 

зберігання, 

перевезення, 

використання, 

знищення 

прекурсорів. 

 

Таким чином, 

враховуючи дану 

інформацію, колегія 

суддів не може 

погодитися з 

висновками слідчого 

судді про можливу 

причетність ПрАТ 

«ЦИНК» до 

незаконного обігу 

прекурсорів без 

ліцензії та 

використанні 

коштів, здобутих від 

незаконного обігу 

прекурсорів. 

 

За положеннями ч. 3 

ст. 132 КПК України 

застосування заходів 

забезпечення 

кримінального 

провадження не 

допускається, якщо 

слідчий, прокурор не 

доведе, що: існує 

обґрунтована підозра 

щодо вчинення 

кримінального 

правопорушення 



такого ступеня 

тяжкості, що може 

бути підставою для 

застосування заходів 

забезпечення 

кримінального 

провадження; 

потреби досудового 

розслідування 

виправдовують 

такий ступінь 

втручання у права і 

свободи особи, про 

який ідеться в 

клопотанні слідчого, 

прокурора; може 

бути виконане 

завдання, для 

виконання якого 

слідчий, прокурор 

звертається із 

клопотанням. 

 

На думку колегії 

суддів прокурор не 

довів необхідність 

накладення арешту 

на розрахункові 

рахунки ПрАТ 

«ЦИНК» (код 

ЄДРПОУ 32609581) 

- НОМЕР_1 , 

UA333003460000026

006023968402, 

відкриті в 

банківській установі 

АТ "АЛЬФА-БАНК" 

у м. Києві (МФО 

300346). 

 

Таким чином, 



оскаржувана ухвала 

підлягає скасуванню 

з постановленням 

нової, якою в 

задоволенні 

клопотання 

прокурора про 

накладення арешту 

на розрахункові 

рахунки ПрАТ 

«ЦИНК» (код 

ЄДРПОУ 32609581) 

- НОМЕР_1 , 

UA333003460000026

006023968402, 

відкриті в 

банківській установі 

АТ "АЛЬФА-БАНК" 

У м. Києві (МФО 

300346) слід 

відмовити. 

 

На підставі 

викладеного, 

керуючись ст.ст. 404, 

407 КПК України, 

колегія суддів, - 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Апеляційну скаргу 

представника ПрАТ 

«ЦИНК» - адвоката 

Мироненко О.В. 

задовольнити. 

 

Ухвалу слідчого 

судді Жовтневого 

районного суду м. 

Маріуполя 

Донецької області 



від 13 липня 2020 

року про арешт 

майна в 

кримінальному 

провадженні № 

42020051290000043 

за ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 

306 КК України 

скасувати. 

 

Постановити нову 

ухвалу, якою 

відмовити у 

задоволенні 

клопотання 

прокурора про 

накладення арешту 

на рахунки в 

банківській установі 

АТ «АЛЬФА-БАНК» 

у м. Києві (МФО 

300346), а саме: 

розрахункові 

рахунки ПрАТ 

«ЦИНК» 

UA153003460000026

007023968401, 

UA333003460000026

006023968402 в 

кримінальному 

провадженні № 

42020051290000043. 

 

 

Судді: 

Опис: Дата набрання законної сили: 05.08.2020 

Номер судового провадження: 11-сс/804/544/20 

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42020051290000043 

3 № 233/516/20 Костянтинівський 

міськрайонний суд 

Донецької області 

Головне управління 

ДПС у Донецькій 

області 

директор ПрАТ 

«Цинк» 

 Державний герб 

України 

Код суду 233 № 

Надіслано судом: 

17.02.2020. 

Зареєстровано: 



233/516/20 

 

П О С Т А Н О В А 

 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

 

14 лютого 2020 року 

м.Костянтинівка 

 

Суддя 

Костянтинівського 

міськрайонного суду 

Донецької області 

Стадченко О.В., 

розглянувши 

матеріал про 

адміністративне 

правопорушення, 

який надійшов з 

Головного 

управління ДПС у 

Донецькій області 

відносно: 

 

ОСОБА_1 , який 

народився 

ІНФОРМАЦІЯ_1 , 

громадянина 

України, НОМЕР_1 , 

одруженого, який 

має на утриманні 

неповнолітню 

дитину, директора 

ПрАТ «Цинк», який 

зареєстрований за 

адресою: АДРЕСА_1 

, 

 

- за ст. 163-2 ч.1 

КУпАП, якому 

роз`яснені права 

18.02.2020. 

Оприлюднено: 

19.02.2020. 



відповідно до ст. 63 

Конституції України 

та ст.268 КУпАП, - 

 

В С Т А Н О В И В : 

 

16 грудня 2019 року 

під час проведення 

камеральної 

перевірки ПрАТ 

«Цинк» 

(ЄДРПОУ32609581), 

юридична адреса: 

Донецька область, 

м.Костянтинівка, 

вул. 

Б.Хмельницького, 

буд.1, з питання 

своєчасності сплати 

грошового 

зобов`язання з 

податку на прибуток 

та з екологічного 

податку 

встановлено,що 

ОСОБА_1 , який 

обіймаєпосаду 

директора ПрАТ 

«Цинк», допустив 

несвоєчасне подання 

платіжного 

доручення на 

перерахування 

податків до 

бюджету, а саме: у 

порушення п. 57.1 

ст. 57, п.257.5 ст.257 

Податкового кодексу 

України, 

несвоєчасно 

сплачено сума 



узгодженого 

податкового 

зобов`язання по 

податку на прибуток 

у розмірі 471 грн. 55 

коп. термін сплати 

19 листопада 2019 

року, фактично 

сплачено 20 

листопада 2019 року, 

затримка платежу 

склала 1 день, а 

також несвоєчасно 

сплачено суму 

узгодженого 

податкового 

зобов`язання з 

екологічного 

податку у розмірі 

6320 грн.55 коп. 

термін сплати 19 

листопада 2019 року, 

фактично сплачено 

20 листопада 2019 

року, затримка 

платежу склала 1 

день, за 

щопередбачена 

адміністративнавідп

овідальність 

зач.1ст.163-2КУпАП

. 

 

ОСОБА_1 в 

судовезасідання 

нез`явився,причини 

неявкисуду 

неповідомив,про 

розглядсправи 

бувповідомлений 

належнимчином, що 



вбачається з 

рекомендованого 

повідомлення про 

вручення поштового 

відправлення. 

Клопотань про 

відкладення 

розгляду справи не 

надав. 

 

Суддя, перевіривши 

матеріали справи 

про адміністративне 

правопорушення, 

приходить до 

висновку про те, що 

вина ОСОБА_1 у 

вчинені 

адміністративного 

правопорушення 

доведена в повному 

обсязі на підставі 

даних,що містятьсяу 

протоколі про 

адміністративне 

правопорушення 

№66/51-41 від 16 

грудня 2019 року, 

який відповідає 

вимогам ст. 256 

КУпАП; акті № 

284/05-99-51-41-3260

9581 від 16.12.2019 

року про результати 

камеральної 

перевірки 

своєчасності сплати 

грошового 

зобов`язання з 

податку на прибуток 

та з екологічного 



податку ПрАТ 

«Цинк», копія якого 

була вручена 

ОСОБА_1 , вважає, 

що в діях останнього 

вбачається склад 

адміністративного 

правопорушення, 

передбаченого ч.1 

ст.163-2 КУпАП 

неподання або 

несвоєчасне подання 

посадовими особами 

підприємств, установ 

та організацій 

платіжних доручень 

на перерахування 

належних до сплати 

податків та зборів( 

обов`язкових 

платежів). 

 

В той же час. 

враховуючи 

характер вчиненого 

ним 

адміністративного 

правопорушення, яке 

не мало істотних 

негативних наслідків 

та внаслідок 

конкретних обставин 

не відповідає тій 

суспільній 

небезпечності, яка є 

типовою для цього 

виду 

правопорушення; 

даних щодо особи 

ОСОБА_1 ; 

відсутність 



обставин, що 

обтяжують 

відповідальність за 

адміністративне 

правопорушення; 

суддя вважає 

можливим визнати 

вчинене останнім 

правопорушення 

малозначним та 

звільнити його від 

адміністративної 

відповідальності на 

підставіст.22 

КУпАП, у зв`язку з 

малозначністю 

адміністративного 

правопорушення, 

обмежившись 

оголошенням йому 

усного зауваження. 

 

На підставі 

викладеного і 

керуючись ст.ст.22, 

163-2 ч.1, 284 

КУпАП суддя, 

 

П О С Т А Н О В И 

В: 

 

На підставі ст. 22 

КУпАП звільнити  

ОСОБА_1 від 

адміністративної 

відповідальності за 

ч.1 ст.163-2 КУпАП 

за малозначністю 

вчиненого 

правопорушення, 

оголосивши йому 



усне зауваження. 

 

На постанову може 

бути подана 

апеляційна скарга 

особою, яка 

притягається до 

адміністративної 

відповідальності, її 

законним 

представником, 

захисником, 

потерпілим, його 

представником, 

також прокурором у 

випадках, 

передбачених 

частиною п`ятою 

статті 7 та частиною 

першою статті 287 

КУпАП протягом 

десяти днів з дня 

винесення 

постанови. 

Апеляційна скарга 

подається до 

Донецького 

апеляційного суду 

через 

Костянтинівський 

міськрайонний суд 

Донецької області. 

 

 

   Суддя: 

О.В.Стадченко 

Опис: Дата набрання законної сили: 25.02.2020 

Номер судового провадження: 3/233/278/2020 

4 № 905/2340/19 

(905/1378/20) 

ГОСПОДАРСЬКИЙ 

СУД ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

уповноваженої 

особи власників 

акціонера 

до відповідача 3: 

приватного 

акціонерного 

 Державний герб 

України 

ГОСПОДАРСЬКИЙ 

Надіслано судом: 

28.12.2020. 

Зареєстровано: 



приватного 

акціонерного 

товариства 

Донецький 

булочно-кондитерсь

кий комбінат 

Іванцової Маргарити 

Андріївни 

товариства «ЦИНК» 

(код ЄДРПОУ 

32609581) 

СУД ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

61022, м. Харків, пр. 

Науки, 5, тел.:(057) 

702-07-99, факс: 

(057) 702-08-52, 

 

гаряча лінія: (096) 

068-16-02, E-mail: 

inbox@dn.arbitr.gov.u

a, 

 

код ЄДРПОУ: 

03499901, 

UA628999980313141

206083020002 

 

__________________

__________________

__________________

__________________

_____ 

 

УХВАЛА 

 

ПРО ВІДКРИТТЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ У 

СПРАВІ 

 

24.12.2020 Справа № 

905/2340/19 

(905/1378/20) 

 

Господарський суд 

Донецької області у 

складі судді Бокової 

Ю.В. розглянувши 

матеріали позовної 

заяви уповноваженої 

особи власників 

29.12.2020. 

Оприлюднено: 

30.12.2020. 



акціонера 

приватного 

акціонерного 

товариства 

Донецький 

булочно-кондитерсь

кий комбінат 

Іванцової Маргарити 

Андріївни (ІПН 

НОМЕР_1 ) 

 

до відповідача 1: 

ліквідатора 

приватного 

акціонерного 

товариства 

Донецький 

булочно-кондитерсь

кий комбінат (код 

ЄДРПОУ 00374545) 

арбітражного 

керуючого 

Козловської Діани 

Валеріївни (ІПН 

НОМЕР_2 ) 

 

до відповідача 2: 

товарної біржі 

«Межрегіональна 

Українська Біржа» 

(код ЄДРПОУ 

31402754) 

 

до відповідача 3: 

приватного 

акціонерного 

товариства «ЦИНК» 

(код ЄДРПОУ 

32609581) 

 

про визнання 



недійсними 

результатів 

повторного аукціону 

з продажу майна та 

договору 

купівлі-продажу 

майна на аукціоні 

 

в межах справи про 

банкрутство 

приватного 

акціонерного 

товариства 

Донецький 

булочно-кондитерсь

кий комбінат (код 

ЄДРПОУ 00374545) 

 

В С Т А Н О В И В 

 

В провадженні судді 

Господарського суду 

Донецької області 

Тарапати С.С. 

перебувала справа 

№905/2340/19 про 

банкрутство 

приватного 

акціонерного 

товариства 

Донецький 

булочно-кондитерсь

кий комбінат (код 

ЄДРПОУ 00374545) 

на стадії 

ліквідаційної 

процедури. 

 

Постановою 

Господарського суду 

Донецької області 



від 28.04.2020 у 

справі №905/2340/19 

визнано боржника - 

ПрАТ "Донецький 

булочно-кондитерсь

кий комбінат" 

банкрутом, відкрито 

ліквідаційну 

процедуру та 

призначено 

ліквідатором 

банкрута 

арбітражного 

керуючого 

Козловську Д.В. 

 

До Господарського 

суду Донецької 

області надійшла 

позовна заява 

уповноваженої 

особи власників 

акціонера 

приватного 

акціонерного 

товариства 

Донецький 

булочно-кондитерсь

кий комбінат 

Іванцової Маргарити 

Андріївни до 

ліквідатора 

приватного 

акціонерного 

товариства 

Донецький 

булочно-кондитерсь

кий комбінат (код 

ЄДРПОУ 00374545) 

арбітражного 

керуючого 



Козловської Діани 

Валеріївни, товарної 

біржі 

«Межрегіональна 

Українська Біржа» 

та приватного 

акціонерного 

товариства «ЦИНК» 

про визнання 

недійсними 

результатів 

повторного аукціону 

з продажу майна та 

договору 

купівлі-продажу 

майна на аукціоні. 

 

Згідно протоколу 

передачі судової 

справи раніше 

визначеному складу 

суду від 21.07.2020, 

автоматизованою 

системою 

документообігу 

Господарського суду 

Донецької області 

зазначену позовну 

заяву передано до 

розгляду судді 

Тарапаті С.С. та 

присвоєно єдиний 

унікальній номер 

судової справи 

№905/1378/20 з 

номером 

провадження 

№905/2340/19. 

 

Згідно супровідного 

листа від 23.07.2020 



на адресу Східного 

апеляційного 

господарського суду 

направлені 

матеріали справи № 

905/2340/19 у зв`язку 

із надходженням 

апеляційної скарги 

уповноваженої 

особи власників, 

акціонера ОСОБА_1 

на постанову 

Господарського суду 

Донецької області 

про визнання 

боржника банкрутом 

та відкриття 

ліквідаційної 

процедури від 

28.04.2020 у справі 

№905/2340/19 про 

банкрутство 

приватного 

акціонерного 

товариства 

"Донецький 

булочно-кондитерсь

кий комбінат". 

 

Листом від 

27.07.2020 

повідомлено 

заявника про те, що 

у зв`язку з 

перебуванням судді 

Тарапати С.С. на 

лікарняному, 

питання щодо 

прийняття до 

розгляду вказаної 

заяви буде вирішено 



в терміновому 

порядку після 

виходу судді з 

лікарняного, про що 

буде винесено 

відповідну ухвалу. 

 

Розпорядженням 

керівника апарату 

Господарського суду 

Донецької області 

від 29.10.2020 у 

зв`язку із 

відрахуванням судді 

Тарапати С.С. зі 

штату суддів 

Господарського суду 

Донецької області 

справа №905/2340/19 

передана на 

повторний 

автоматичний 

розподіл справ. 

 

Відповідно до витягу 

з протоколу 

повторного 

автоматизованого 

розподілу судової 

справи між суддями, 

автоматизованою 

системою 

документообігу суду 

визначений новий 

склад суду для 

розгляду справи 

№905/2340/19: суддя 

Бокова Ю.В. 

 

Станом на 

24.12.2020 матеріали 



справи № 

905/2340/19 

повернулись на 

адресу 

Господарського суду 

Донецької області. 

 

Пунктом 8 ч.1 ст.20 

ГПК України 

визначено, що 

господарські суду 

розглядають спори з 

майновими 

вимогами до 

боржника, стосовно 

якого відкрито 

провадження у 

справі про 

банкрутство. 

 

Частиною 2 ст.7 

Кодексу України з 

процедур 

банкрутства 

визначено, що 

господарський суд, у 

провадженні якого 

перебуває справа 

про банкрутство, в 

межах цієї справи 

вирішує всі майнові 

спори, стороною в 

яких є боржник; 

спори з позовними 

вимогами до 

боржника та щодо 

його майна; спори 

про визнання 

недійсними 

результатів 

аукціону; спори про 



визнання 

недійсними 

будь-яких 

правочинів, 

укладених 

боржником; спори 

про повернення 

(витребування) 

майна боржника або 

відшкодування його 

вартості відповідно; 

спори про стягнення 

заробітної плати; 

спори про 

поновлення на 

роботі посадових та 

службових осіб 

боржника; спори 

щодо інших вимог 

до боржника. 

 

Особливість 

вирішення таких 

спорів полягає в 

тому, що вони 

розглядаються та 

вирішуються 

господарським 

судом, який 

розглядає справу про 

банкрутство, без 

порушення нових 

справ з метою 

судового контролю у 

межах цього 

провадження за 

діяльністю 

боржника, залучення 

всього майна 

боржника до 

ліквідаційної маси та 



проведення інших 

заходів, метою яких 

є повне або часткове 

задоволення вимог 

кредиторів. 

 

Питання щодо 

визначення форми 

судочинства 

вирішується судом 

на стадії відкриття 

провадження у 

справі згідно ст. 176 

Господарського 

процесуального 

кодексу України. 

 

Частиною 1 статті 12 

Господарського 

процесуального 

кодексу України 

встановлено, що 

господарське 

судочинство 

здійснюється за 

правилами, 

передбаченими цим 

Кодексом, у порядку 

наказного 

провадження, 

позовного 

провадження 

(загального або 

спрощеного). 

 

Згідно ч.3 ст.12 

Господарського 

процесуального 

кодексу України 

загальне позовне 

провадження 



призначене для 

розгляду справ, які 

через складність або 

інші обставини 

недоцільно 

розглядати у 

спрощеному 

позовному 

провадженні. 

 

Беручи до уваги 

характер спірних 

правовідносин та 

предмет 

доказування, 

господарський суд 

дійшов висновку, що 

дану справу слід 

розглядати за 

правилами 

загального 

позовного 

провадження. 

 

Керуючись ст.ст. 1, 

2, 7 Кодексу України 

з процедур 

банкрутства, ст. ст. 

3, 12, 20, 30, 176, 

181, 182, 235, 

247-252 

Господарського 

процесуального 

кодексу України, 

господарський суд 

 

У Х В А Л И В: 

 

1. Прийняти позовну 

заяву до розгляду та 

відкрити 



провадження у 

справі №905/2340/19 

(905/1378/20) в 

межах справи 

№905/2340/19 про 

банкрутство 

приватного 

акціонерного 

товариства 

Донецький 

булочно-кондитерсь

кий комбінат (код 

ЄДРПОУ 00374545). 

 

2. Здійснювати 

розгляд вказаної 

позовної заяви за 

правилами 

загального 

позовного 

провадження. 

 

3. Підготовче 

засідання 

призначити на 

25.01.2021 року об 

11:30 год., яке 

відбудеться у 

приміщенні 

господарського суду 

Донецької області за 

адресою: 61022, 

місто Харків, 

проспект Науки, 5, 

кабінет № 411. 

 

4. Встановити 

відповідачам строк 

для подання відзиву 

на позов із 

урахуванням вимог 



ст.ст.165, 178 ГПК 

України протягом 15 

днів з дня отримання 

цієї ухвали. Докази 

надіслання копії 

відзиву та доданих 

до нього документів 

позивачу надати до 

суду. 

 

5. Позивач у той же 

строк у разі 

необхідності може 

надати відповідь на 

відзив. 

 

6. При направленні у 

засідання суду 

уповноважених 

представників 

сторін, останнім 

мати при собі 

відповідно до ст.60 

ГПК України 

документи, що 

підтверджують 

повноваження 

представників. 

 

7. Роз`яснити 

відповідачу, що в 

разі ненадання у 

встановлений судом 

строк без поважних 

причин відзиву, суд 

вирішує справу за 

наявними 

матеріалами. 

 

Явка уповноважених 

представників сторін 



в судове засідання не 

є обов`язковою. 

 

Інформацію по 

справі, що 

розглядається можна 

отримати на сторінці 

суду на офіційному 

веб-порталі судової 

влади України в 

мережі Інтернет за 

веб-адресою: 

http://dn.arbitr.gov.ua. 

 

Ухвала набрала 

чинності з моменту 

її підписання 

24.12.2020 та 

оскарженню не 

підлягає. 

 

 

Суддя Ю.В. Бокова 

Опис: Дата набрання законної сили: 24.12.2020 

Номер судового провадження: не визначено 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 



18. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змін в організаційній структурі не було. 

 

Середньооблікова 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), фонд 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 

"Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 98 

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1 

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-0 

 

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'єднання. 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 

цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий 

фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності 

Товариство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 

умови та результати цих пропозицій 

Пропозицій з приводу реорганізацій з боку третіх осіб не було. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення 

бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується 

прямолінійний метод нарахування амортизації. 

 

Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні 

ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення 

ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану 

розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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 

"Основні види продукції або послуг, які 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) - виробництво цинкового купоросу. У 2020 році обсяг виробництва склал 994 тонн цинкового купоросу 

на суму 20638 тис.грн. Обсяг реалізації - 985 т цинкового купоросу на 21804 т.грн. Середня ціна реалізації 

склала 22136 грн. Загальна сума експорту виготовленої продукції в 2020 році склала 54,1%, а саме 11804 

тис.грн.  

" залежність від сезонних змін - прямої залежності від сезонних змін немає. 

" Основні ринки збуту - Білорусь, Росія та Україна;  

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 

розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної 

ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості 

своїх послуг, моніторинг законодавства.  

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо із замовниками.  

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - Товариство у виробництві цинкового купоросу 



використовує  сировину  та інші матеріальні витрати вітчизняного виробництва. 

" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.  

" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму виробництва продукції  та освоєння нових ринків. 

" кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у 

загальному обсязі постачання - 10 

" У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, - емітент здійснює свою діяльність лише на 

території України. 

 

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 

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з 

господарською діяльністю не планується. 

 

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, у тому числі вже 

зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - 

Протягом року надiйшло основних засобiв на 149 тис.грн. Вибуття не вiдбувалось. Пiдприємством обрано 

метод нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнейний. На пiдприємствi забезпечена незмiннiсть 

визначеного методу нарахування амортизацiї протягом 2020 року. Амортизацiя малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкту в розмiрi 50 % .   Спосiб 

утримання активiв- активи утримуються за власнi кошти. Основнi засоби пiдприємства : -будiвлi та споруди 

утримуються в робочому станi- капiтальних ремонтiв не було, проводились лише поточнi ремонти; - машини та 

обладнання-утримуються в робочому станi,проводяться капiтальнi i поточнi ремонти; -транспортнi засоби 

-утримуються в робочому станi,проводяться капiтальнi i поточнi ремонти. Товариство не має на балансi 

основних засобiв, оформлених у заставу та таких, щодо яких iснує обмеження прав власностi. Основнi засоби 

використовуються для власної господарської дiяльностi . Невиробничих основних засобiв на пiдприємствi 

немає. Джерелом придбання основних засобiв є o6iгoвi кошти. У планах емiтента є пiдтримувати основнi 

засоби в робочому станi. Основнi засоби (будiвлi та споруди) розташованi в м. Костянтинiвка, 

вул.Б.Хмельницького,б.1Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства 

відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.  

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон`юнктури в економiцi, значний 

рiвень iнфляцiї, висока конкуренція та неврегульованiсть базового законодавства України. Ступiнь залежностi 

вiд законодавчих або економiчних обмежень - середня. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 

обмежень 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності 

емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів 

діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за 

останні три роки фахівцями емітента не складалася. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності 

емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів 

діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за 

останні три роки фахівцями емітента не складалася. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Емітент у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу 

достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 

підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму- 

0,00 тис. 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) 

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції. 

Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними 

факторами, якi можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, 

девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та 

поширення зони збройного конфлікту. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний 

рік 

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. 

Витрат на дослідження та розробки не було. 

 

Інша інформація, 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 

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з 

господарською діяльністю не планується. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 



IV. Інформація про органи управління 
 

Орган управління Структура Персональний склад 

загальні збори акціонерів ПрАТ "ЦИНК" акціонери ПрАТ "ЦИНК" акціонери ПрАТ "ЦИНК" 

Наглядова рада Голова Наглядової ради (незалежний директор) 

Член Наглядової ради 

Член Наглядової ради 

Голова Наглядової ради (незалежний директор) - 

Вовненко Вадим Петрович 

Член Наглядової ради - Куліш Михайло Петрович 

Член Наглядової ради - Паламарчук Ігор 

Станіславович 

Генеральний директор Генеральний директор Генеральний директор - Дуванов Андрій Анатолійович 

Ревізор Ревізор Ревізор - Сергiєнко Тетяна Василiвна 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові Рік 

народження 

Освіта Стаж роботи 

(років) 

Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень та 

термін, на який 

обрано (призначено) 

1 Генеральний 

директор 

Дуванов Андрій 

Анатолійович 

1974 Професійно-технічна 20 ТОВ "Українська табачна 

компанія", 31204585, 

Директор 

04.07.2019, 3 роки 

Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До компетенцiї Генерального Директора належать вирiшення всiх питань, 

пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, в тому 

числi: - Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради; - Розробка основних напрямiв дiяльностi Товариства; - Розробка та 

затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства; - Об'рунтування порядку розподiлу прибутку та засобiв покриття збиткiв; - Подання пропозицiй щодо 

визначення розмiру дивiдендiв; - Розробка пропозицiй про внесення змiн до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - Внесення пропозицiй до 

Наглядової ради про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi; - Розробка пропозицiй 

про придбання та реалiзацiю акцiй, в т.ч. iнших акцiонерних товариств; - Попереднє обговорення питань, якi вносяться до порядку денного Загальних зборiв 

Акцiонерiв; - Вирiшення iнших питань, якi переданi до його компетенцiї Загальними зборами Акцiонерiв; Без доручення дiє вiд iменi Товариства та в межах 

своєї компетенцiї: - Укладає правочини, договори, контракти, в тому числi зовнiшньоекономiчнi; - Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всiх 

працiвникiв; - Має право першого пiдпису всiх фiнансових документiв; - Розробляє поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, що є необхiдними для 

вирiшення його завдань; - Розробляє щорiчний кошторис, штатний розклад i посадовi оклади працiвникiв, встановлює показники, розмiр та строки їх 

премiювання; - Подає на затвердження Загальних зборiв рiчний звiт та баланс Товариства; - 3абезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та 

Наглядової ради; - Приймає рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi Товариства. Генеральний Директор Товариства має право: - Розпоряджатися 

майном Товариства в межах, що визначенi цим Статутом; - Без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його у всiх установах, пiдприємствах i 

органiзацiях; - Укладати будь-якi правочини та iншi юридичнi акти, вiдкривати в банках розрахунковi та iншi рахунки. -Здiйснювати iншi дiї, спрямованi на 

досягнення мети та цiлей Товариства в межах його компетенцiї Генеральний директор Дуванов Андрій Анатолійович: непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Обрано з 04.07.2019 р. (Протокол №27/06/2019 від 27.06.2019р.). Загальний стаж роботи - 20 років. Посади, якi займав протягом 

останiх 5-ти рокiв: директор ТОВ "Українська табачна компанія", начальник відділу сортування ТОВ "УС - ГРУП". Посадова особа не давала згоди 

оприлюднення її паспортних даних. 

2 Головний бухгалтер Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна 1982 Донбаська держ. 

машинобудiвна 

академiя, економiка 

пiдприємства 

17 ЗАТ "ЦИНК", 32609581, 

виконуючий обовязки 

головного бухгалтера 

01.05.2008, до 

переобрання 

Опис Головний бухгалтер :Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. 

Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд всiх пiдроздiлiв, служб та працiвникiв 

забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання 

несанкцiонованному та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереженню обробленних документiв, 

реiстрiв, i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, 

пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий 

стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис 



головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником 

пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до 

договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових 

ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд 

нестачi, крадiжки i псуванням активiв пiдприємства. Керує фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. 

Головний бухгалтер Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна : непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом звiтного перiоду змiн в 

персональному складi не вiдбувалось. Посади, якi займав потягом останiх 5-ти рокiв: головний бухгалтер. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її 

паспортних даних. 

3 Голова Наглядової 

ради 

Вовненко Вадим Петрович 1955 Український заочний 

політехнічний 

інститут, 

автоматизація 

хіміко-технологічних 

процессів 

46 ТОВ "Українська табачна 

компанія", 37085980, 

головний енергетик 

21.04.2017, 3 роки 

Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах 

своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття 

рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття 

рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних 

паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень 

Генерального Директора;9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) 

прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 

Генерального Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком 

випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв та мають право на учать у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 

iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України 

"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у 

випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх 

виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних 

цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати 

їх послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний 

пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї 

наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства;24) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв, розробка планiв їх дiяльностi . До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшень про вчинення правочину, щодо якого є 

заiнтересованiсть. Члени Наглядової ради має право: 1) залучати зовнiшнiх консультантiв та експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi 

Товариства; 2) одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства; 3) вимагати надання Генеральним Директором 

регулярних (не рiдше кожного кварталу) звiтiв та/або звiтiв з окремих питань поточної дiяльностi Товариства; 4) надавати Генеральним Директором пропозицiї 



з питань дiяльностi Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень. 

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, 

прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, 

засiданнях наглядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження 

iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена 

наглядової ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати 

загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Член Наглядової ради Вовненко Вадим 

Петрович: На теперiшнiй час не працiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом останiх 5-ти рокiв: 

головний директор ТОВ "Українська та бачна компанiя". Змiни вiдбулися 21.04.2017 року. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. 

4 Член наглядової ради Кулiш Михайло Петрович 1972 Макiевський iнститут 

архiтектури та 

будiвництва, 

промислово -цiвiльне 

будiвництво 

22 Державний комiтет рибного 

господарства України, д/н, 

начальник головного 

державного управлiння 

охорони використання i 

вiдтворення годних живих 

ресурсiв та регулювання 

риболовства у Донецькiй 

областi 

21.04.2017, 3 роки 

Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах 

своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття 

рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття 

рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних 

паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень 

Генерального Директора;9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) 

прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 

Генерального Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком 

випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв та мають право на учать у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 

iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України 

"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у 

випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх 

виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних 

цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати 

їх послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний 

пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї 

наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства;24) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 



представництв, розробка планiв їх дiяльностi . До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшень про вчинення правочину, щодо якого є 

заiнтересованiсть. Члени Наглядової ради має право: 1) залучати зовнiшнiх консультантiв та експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi 

Товариства; 2) одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства; 3) вимагати надання Генеральним Директором 

регулярних (не рiдше кожного кварталу) звiтiв та/або звiтiв з окремих питань поточної дiяльностi Товариства; 4) надавати Генеральним Директором пропозицiї 

з питань дiяльностi Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень. 

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, 

прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, 

засiданнях наглядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження 

iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена 

наглядової ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати 

загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства Член Наглядової ради Кулiш Михайло 

Петрович: На теперiшнiй час не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом останiх 5-ти рокiв: 

Державний комiтет рибного господарства України, начальник головного державного управлiння охорони використання i вiдтворення годних живих ресурсiв та 

регулювання риболовства у Донецькiй областi. Змiни вiдбулися 21.04.2017 року. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. 

5 Член Наглядової 

ради 

Паламарчук Iгор 

Станiславович 

1971 середньо-спецiальне 21 Приватне пiдприємство 

"Укрдонметал", 24464260, 

дозiметрист 

21.04.2017, 3 роки 

Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах 

своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття 

рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття 

рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних 

паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень 

Генерального Директора;9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) 

прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 

Генерального Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком 

випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв та мають право на учать у Загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 

iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України 

"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у 

випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх 

виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних 

цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати 

їх послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний 

пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї 

наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства;24) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв, розробка планiв їх дiяльностi . До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшень про вчинення правочину, щодо якого є 



заiнтересованiсть. Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, 

органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, необхiднi для забезпечення роботи Наглядової ради. У разi неможливостi 

виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Члени Наглядової ради має 

право: 1) залучати зовнiшнiх консультантiв та експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства; 2) одержувати будь-яку iнформацiю i 

документи вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства; 3) вимагати надання Генеральним Директором регулярних (не рiдше кожного кварталу) звiтiв та/або 

звiтiв з окремих питань поточної дiяльностi Товариства; 4) надавати Генеральним Директором пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Члени Наглядової 

ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень. 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв 

i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради й у роботi 

комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не 

розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, що не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, 

наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Член Наглядової ради Паламарчук Iгор Станiславович : На теперiшнiй 

час працює: ТОВ "ТПК Укрсплав", заступник начальника вiддiлу збуту, адреса пiдприємства: 83009, м. Донецьк, вул. Новоросiйська,9 Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не одержує. Посади, якi 

займав потягом останiх 5-ти рокiв: Приватне пiдприємство "Укрдонметал", дозiметрист. Змiни вiдбулися 21.04.2017 року. Посадова особа не давала згоди 

оприлюднення її паспортних даних. 

6 Ревiзор Сергiєнко Тетяна Василiвна 1963 Середньо технична 

Украiнський заочний 

будiвельний 

технiкум. 

Бухгалтерський облiк 

36 ПрАТ "Донмаш "Астра", 

14312751, Головний 

бухгалтер 

21.04.2017, 3 роки 

Опис Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзором. Ревiзор обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного 

голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцонерiв. Спецiальнi перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться Ревiзором за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, з його власної iнiцiативи або на 

вимогу Акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 % голосiв. Ревiзору Товариства повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи 

i особистi пояснення службових осiб на її вимогу. Ревiзор доповiдає про результати проведених ним перевiрок Загальним зборам Акцiонерiв або Наглядовiй 

радi. Ревiзор вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарскої дiяльностi 

Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, у якому мiститься iнформацiя про: -пiдтвердження достовiрностi та повноти даних 

фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; -факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого 

порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор має право вимагати позачергового скликання Загальних зборiв Акцiонерiв у разi 

виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Строк повноважень Ревiзора, що 

обирається на визначений перiод становить три роки. Не можуть бути Ревiзором: член Наглядової ради; Генеральний Директор; корпоративний секретар; особа, 

яка не має повної цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства. Ревiзор не може входити до складу Лiчильної комiсiї Товариства. Права та обов'язки 

та iншi вимоги до Ревiзора встановлюються цим статутом та чинним законодавством. Ревiзор Сергiєнко Тетяна Василiвна: На теперiшнiй час працює: старший 

бухгалтер ТОВ "ТПК "Укрсплав", адреса пiдприємства: 83009, м. Донецьк, вул. Новоросiйська, 9. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Ревiзора не одержує. Посади, якi займав потягом останiх 5-ти рокiв: Головний 

бухгалтер ПрАТ "Донмаш "Астра", бухгалтер ТОВ "ТПК УКРСПЛАВ" Змiни вiдбулися 21.04.2017 року. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її 

паспортних даних. 

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником 



групи акціонерів, незалежним директором. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

    прості іменні привілейовані 

іменні 

1 2 3 4 5 6 

Генеральний директор Дуванов Андрій Анатолійович 0 0,000000 0 0 

Головний бухгалтер Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна 0 0,000000 0 0 

Голова Наглядової ради Вовненко Вадим Петрович 0 0,000000 0 0 

Член наглядової ради Кулiш Михайло Петрович 443091 26,999996 443091 0 

Член Наглядової ради Паламарчук Iгор Станiславович 393859 24,000017 393859 0 

Ревiзор Сергiєнко Тетяна Василiвна 0 0,000000 0 0 
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (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)  

ТОВ "АНГРАМ УКРАЇНА" 32212419 Україна, 01034, м. Київ, д/н, м. Київ, Прорізна, 

буд 9, к. 2 

51,000000 

ВАТ "УКРЦИНК" 00194317 Україна, 85102, м. Київ, д/н, м. Костянтинiвка, 

Б. Хмельницького,1 

49,000000 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  

Усього 100,000000 

 

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій 

(часток, паїв), які їм належать. 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення 

стійкого розвитку Товариства у цілому. 

Стратегією Товариства є: 

" збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій; 

" скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції; 

" підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки; 

" просувати і розробляти свої якісні торгові марки на основі інновацій за допомогою споживачів; 

" продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу. 

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати 

високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

ПрАТ "ЦИНК" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій 

бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням 

до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими 

співробітниками. 

Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні 

ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а 

також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей. 

Протягом року нам не вдалося закріпили позиції провідної компанії в Україні. 

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, 

само мотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат 

емітента 

Інформації щодо укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, 

якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента не 

наводиться, оскільки Товариство не укладало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 

паперів. 

 

Зокрема: 

1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування 

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не 

проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 

хеджування. 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Товариство схильне до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство не схильне до 

кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і 

в певний час погасити свої зобов'язання. За проведеним аналізом показників ліквідності ПрАТ "ЦИНК" слідує, 

що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму 

короткострокових зобов'язань. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 

корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження 

принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних 

зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЦИНК" кодекс корпоративного управління не 

затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується 

емітент, не наводиться. 

 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 



Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб 

або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне 

застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ЦИНК" на фондових біржах не торгуються, 

Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому 

пункті кодекси не наводяться. 

 

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад 

визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в 

своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика 

корпоративного управління не застосовується. 

 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 

корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент 

прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки 

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного 

управління інших підприємств, установ, організацій. 
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3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

(*) X  

Дата проведення 18.11.2020 

Кворум зборів ** 100,000000 

Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах 

та Загальний опис прийнятих на зборах рішень: 

 

Загальна кількість голосів акціонерів - власників 

голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для 

участі у річних загальних зборах акціонерів - 836 950 

(вісімсот тридцять шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят) 

голосів, які належать 2 акціонерам, що складає 100% 

від загальної кількості голосуючих голосів. 

Загальні збори акціонерного товариства мають 

кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації 

акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного 

товариства були зареєстровані для участі у них 

акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 

відсотків голосуючих акцій. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про обрання членів Лічильної комісії та 

прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

2. Про обрання Голови та секретаря річних 

Загальних зборів акціонерів Товариства. 

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів 

акціонерів Товариства. 

4. Розгляд звіту Генерального директора 

Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження 

заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Генерального директора. 

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 

2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 

затвердження висновків Ревізора. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 

рік. 

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та 

затвердження заходів за результатами його розгляду. 

9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 

результатами фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2019 році. 

10. Затвердження основних напрямків діяльності 

Товариства на 2020 рік. 

11. Затвердження рішень Наглядової ради 

Товариства прийнятих протягом 2019 року. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

По 1-му питанню порядку денного  

Голосували: 

"За" - 836 950 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 

100% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів та є власниками голосуючих по даному 



питанню акцій. 

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих 

по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 

загальних зборах акціонерів та є власниками 

голосуючих по даному питанню акцій. 

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 

для участі у загальних зборах акціонерів та є 

власниками голосуючих по даному питанню акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 

0% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів. 

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 

голосів, що складає 0% від кількості голосів 

акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах акціонерів. 

Підсумки голосування оголошено на загальних 

зборах. 

Прийнято рішення: 

"Обрати лічильну комісію в наступному складі: 

Голова лічильної комісії - Стрікаліс Т.В., Член 

лічильної комісії - Тупіченко Г.К. Повноваження 

цього складу лічильної комісії припиняються з 

моменту складення належним чином протоколу про 

підсумки голосування на цих загальних зборах." 

 

По 2-му питанню порядку денного  

Голосували: 

"За" - 836 950 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 

100% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів та є власниками голосуючих по даному 

питанню акцій. 

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих 

по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 

загальних зборах акціонерів та є власниками 

голосуючих по даному питанню акцій. 

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 

для участі у загальних зборах акціонерів та є 

власниками голосуючих по даному питанню акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 

0% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів. 

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 

голосів, що складає 0% від кількості голосів 

акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах акціонерів. 

Підсумки голосування оголошено на загальних 

зборах. 

Прийнято рішення: 

"Обрати Головою зборів Войцехович Й.І., секретарем 

зборів запропоновано обрати Крисенко Є.М. на час 

проведення цих загальних зборів акціонерів 

Товариства та уповноважити їх підписати протокол 

загальних зборів." 



 

По 3-му питанню порядку денного  

Голосували: 

"За" - 836 950 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 

100% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів та є власниками голосуючих по даному 

питанню акцій. 

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих 

по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 

загальних зборах акціонерів та є власниками 

голосуючих по даному питанню акцій. 

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 

для участі у загальних зборах акціонерів та є 

власниками голосуючих по даному питанню акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 

0% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів. 

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 

голосів, що складає 0% від кількості голосів 

акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах акціонерів. 

Підсумки голосування оголошено на загальних 

зборах. 

Прийнято рішення: 

"Затвердити наступний регламент (порядок) 

проведення загальних зборів акціонерів Товариства: 

ў по всім питанням порядку денного Зборів 

голосувати бюлетенями для голосування. 

ў для доповіді з питань порядку денного надавати 

до 5 хвилин; 

ў заяви на виступ, питання до доповідача, 

пропозиції з питань порядку денного розглядаються в 

порядку черговості їх надходження у письмовому 

вигляді; 

ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення 

від учасників передаються Секретарю Зборів 

виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, 

ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера 

(його представника), який ініціює питання (направляє 

пропозицію); 

ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в 

усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції  

щодо питань, не включених до порядку денного, або 

таких які не є процедурними питаннями Зборів, 

розгляду не підлягають; 

ў для надання відповідей на всі запитання, 

отримані від учасників Зборів стосовно кожного 

питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; 

ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших 

технічних засобів фіксації інформації на Зборах може 

здійснюватися особами, які завчасно звернулись до 

Наглядової Ради та отримали відповідну згоду."  

  

По 4-му питанню порядку денного  

Голосували: 

"За" - 836 950 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 



100% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів та є власниками голосуючих по даному 

питанню акцій. 

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих 

по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 

загальних зборах акціонерів та є власниками 

голосуючих по даному питанню акцій. 

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 

для участі у загальних зборах акціонерів та є 

власниками голосуючих по даному питанню акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 

0% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів. 

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 

голосів, що складає 0% від кількості голосів 

акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах акціонерів. 

Підсумки голосування оголошено на загальних 

зборах. 

Прийнято рішення: 

"Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального 

директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності у 2019 році. 

Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту 

Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності у 2019 році. 

Визнати роботу Генерального директора Товариства 

за результатами 2019 року задовільною." 

 

По 5-му питанню порядку денного  

Голосували: 

"За" - 836 950 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 

100% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів та є власниками голосуючих по даному 

питанню акцій. 

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих 

по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 

загальних зборах акціонерів та є власниками 

голосуючих по даному питанню акцій. 

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 

для участі у загальних зборах акціонерів та є 

власниками голосуючих по даному питанню акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 

0% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів. 

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 

голосів, що складає 0% від кількості голосів 

акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах акціонерів. 

Підсумки голосування оголошено на загальних 

зборах. 

Прийнято рішення: 



"Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової 

ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати 

роботу Наглядової ради Товариства за результатами 

2019 року задовільною." 

 

По 6-му питанню порядку денного  

Голосували: 

"За" - 836 950 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 

100% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів та є власниками голосуючих по даному 

питанню акцій. 

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих 

по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 

загальних зборах акціонерів та є власниками 

голосуючих по даному питанню акцій. 

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 

для участі у загальних зборах акціонерів та є 

власниками голосуючих по даному питанню акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 

0% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів. 

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 

голосів, що складає 0% від кількості голосів 

акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах акціонерів. 

Підсумки голосування оголошено на загальних 

зборах. 

Прийнято рішення: 

"Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора 

Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора 

Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора 

Товариства за результатами 2019 року задовільною." 

 

По 7-му питанню порядку денного  

Голосували: 

"За" - 836 950 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 

100% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів та є власниками голосуючих по даному 

питанню акцій. 

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих 

по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 

загальних зборах акціонерів та є власниками 

голосуючих по даному питанню акцій. 

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 

для участі у загальних зборах акціонерів та є 

власниками голосуючих по даному питанню акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 

0% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів. 

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 



голосів, що складає 0% від кількості голосів 

акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах акціонерів. 

Підсумки голосування оголошено на загальних 

зборах. 

Прийнято рішення: 

"Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік." 

 

По 8-му питанню порядку денного  

Голосували: 

"За" - 836 950 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 

100% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів та є власниками голосуючих по даному 

питанню акцій. 

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих 

по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 

загальних зборах акціонерів та є власниками 

голосуючих по даному питанню акцій. 

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 

для участі у загальних зборах акціонерів та є 

власниками голосуючих по даному питанню акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 

0% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів. 

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 

голосів, що складає 0% від кількості голосів 

акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах акціонерів. 

Підсумки голосування оголошено на загальних 

зборах. 

Прийнято рішення: 

"Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи 

за результатами його розгляду затвердити." 

 

По 9-му питанню порядку денного  

Голосували: 

"За" - 836 950 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 

99,83% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів та є власниками голосуючих по даному 

питанню акцій. 

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих 

по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 

загальних зборах акціонерів та є власниками 

голосуючих по даному питанню акцій. 

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 

для участі у загальних зборах акціонерів та є 

власниками голосуючих по даному питанню акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 

0% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів. 

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 



голосів, що складає 0% від кількості голосів 

акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах акціонерів. 

Підсумки голосування оголошено на загальних 

зборах. 

Прийнято рішення: 

"За результатами фінансово-господарської діяльності 

за 2019 рік  отриманий збиток." 

 

По 10-му питанню порядку денного  

Голосували: 

"За" - 836 950 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 

100% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів та є власниками голосуючих по даному 

питанню акцій. 

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих 

по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 

загальних зборах акціонерів та є власниками 

голосуючих по даному питанню акцій. 

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 

для участі у загальних зборах акціонерів та є 

власниками голосуючих по даному питанню акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 

0% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів. 

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 

голосів, що складає 0% від кількості голосів 

акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах акціонерів. 

Підсумки голосування оголошено на загальних 

зборах. 

Прийнято рішення: 

"Основними напрямками діяльності Товариства на 

2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення 

отримання прибутку від господарської діяльності." 

 

По 11-му питанню порядку денного  

Голосували: 

"За" - 836 950 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 

100% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 

акціонерів та є власниками голосуючих по даному 

питанню акцій. 

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих 

по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 

загальних зборах акціонерів та є власниками 

голосуючих по даному питанню акцій. 

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників 

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% 

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися 

для участі у загальних зборах акціонерів та є 

власниками голосуючих по даному питанню акцій. 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 

0% від кількості голосів акціонерів, що 

зареєструвалися для участі у загальних зборах 



акціонерів. 

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 

голосів, що складає 0% від кількості голосів 

акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах акціонерів. 

Підсумки голосування оголошено на загальних 

зборах. 

Прийнято рішення: 

"Затвердити рішення Наглядової ради Товариства 

прийняті протягом 2019 року." 

 

Проект порядку денного був запропонований та 

затверджений Наглядовою радою товариства. Інших 

пропозицій щодо порядку денного річних загальних 

зборів акціонерів не надходило.  

 

Всі питання порядку денного чергових загальних 

зборів були прийняті присутніми акціонерами 

Товариства. 

 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

(*) X  

Дата проведення 15.04.2020 

Кворум зборів ** 0,000000 

Опис Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

№ 211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" 

на усій території України встановлено карантин з 12 

березня 2020 р. до 24  квітня 2020 р.  та заборонено з 

00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. 

проведення всіх масових (культурних, розважальних, 

спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та 

інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім 

заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

З метою уникнення ризиків для життя і здоров'я 

акціонерів (учасників) загальних зборів акціонерів, 

запобіганню поширенню коронавируса COVID-19, 

уникнення порушення прав акціонерів, у зв'язку з 

введеним карантином з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 

2020 р. та забороною з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 

р. до 24  квітня 2020 р. проведення всіх масових 

(культурних, розважальних, спортивних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере 

участь понад 10 осіб.  

Керуючись вищезазначеним  рішенням Наглядової 

ради Товариства, згідно вимог чинного законодавства 

України: 

" річні загальні збори акціонерів Товариства, 

скликані на 15 квітня 2020 р., СКАСУВАТИ; 

" повідомлення про  проведення річних 

загальних акціонерів Товариства 15 квітня 2020 р., 

розміщене 13.03.2020 09:53:01 у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті 

Товариства, СПРОСТУВАТИ. 

 

Нову дату проведення річних загальних зборів 

акціонерів Товариства визначити після офіційного 

закінчення карантину та/або після послаблення 

карантинних заходів, в порядку встановленому 



чинним законодавством України. 

 

* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах. 

 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 



 

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

 Так (*) Ні (*) 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) д/н 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за 

наявності контролю)? 

 Так (*) Ні (*) 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій  X 

 

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

 Так (*) Ні (*) 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) д/н 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 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 (зазначити) протягом 3-х рокiв позачерговi 

збори не проводились 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так (*) Ні (*) 

   X 

 



У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так (*) Ні (*) 

Наглядова рада   

Виконавчий орган   

Ревізійна комісія (ревізор)   

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства 

 

Інше (зазначити) позачерговi збори не скликались 

та не проводились 

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

У звітному році чергові загальні збори акціонерів були скликані та проведені. 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

У звітному році позачергові загальні збори акціонерів не скликались та не 

проводились. 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради Незалежн

ий член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена наглядової ради 

Голова Наглядової ради - Вовненко Вадим 

Петрович 

X  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До виключної 

компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного 

Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до 

порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття 

рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення 

про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених 

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення 

повноважень Генерального Директора;9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з 

Генеральним Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про 

вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора; 11) обрання та припинення 

повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за 

винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 



послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним 

законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на учать у Загальних зборах; 16) 

вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до 

компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про 

вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 

предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому 

числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних 

паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру 

оплати їх послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих 

акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно 

до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що 

належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства;24) 

прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв, розробка планiв їх дiяльностi . До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься 

прийняття рiшень про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть. Члени Наглядової 

ради має право: 1) залучати зовнiшнiх консультантiв та експертiв для аналiзу питань, що 

стосуються дiяльностi Товариства; 2) одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд 

посадових осiб та працiвникiв Товариства; 3) вимагати надання Генеральним Директором 

регулярних (не рiдше кожного кварталу) звiтiв та/або звiтiв з окремих питань поточної 

дiяльностi Товариства; 4) надавати Генеральним Директором пропозицiї з питань дiяльностi 

Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, 

розумно й не перевищувати своїх повноважень. 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою 

Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, 

засiданнях наглядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi 

правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. 

Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з 

виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, 

а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати 

загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i 

фiнансовий стан Товариства. Член Наглядової ради Вовненко Вадим Петрович: На теперiшнiй 



час не працiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi 

займав протягом останiх 5-ти рокiв: головний директор ТОВ "Українська та бачна компанiя". 

Змiни вiдбулися 21.04.2017 року. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних 

даних. 

Член Наглядової ради - Куліш Михайло 

Петрович 

 X Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До виключної 

компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного 

Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до 

порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття 

рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення 

про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених 

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення 

повноважень Генерального Директора;9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з 

Генеральним Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про 

вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора; 11) обрання та припинення 

повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за 

винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним 

законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на учать у Загальних зборах; 16) 

вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до 

компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про 

вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 

предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому 

числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних 

паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру 

оплати їх послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих 

акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно 

до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що 



належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства;24) 

прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв, розробка планiв їх дiяльностi . До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься 

прийняття рiшень про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть. Члени Наглядової 

ради має право: 1) залучати зовнiшнiх консультантiв та експертiв для аналiзу питань, що 

стосуються дiяльностi Товариства; 2) одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд 

посадових осiб та працiвникiв Товариства; 3) вимагати надання Генеральним Директором 

регулярних (не рiдше кожного кварталу) звiтiв та/або звiтiв з окремих питань поточної 

дiяльностi Товариства; 4) надавати Генеральним Директором пропозицiї з питань дiяльностi 

Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, 

розумно й не перевищувати своїх повноважень. 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою 

Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, 

засiданнях наглядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi 

правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. 

Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з 

виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, 

а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати 

загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i 

фiнансовий стан Товариства Член Наглядової ради Кулiш Михайло Петрович: На теперiшнiй 

час не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi 

займав протягом останiх 5-ти рокiв: Державний комiтет рибного господарства України, 

начальник головного державного управлiння охорони використання i вiдтворення годних 

живих ресурсiв та регулювання риболовства у Донецькiй областi. Змiни вiдбулися 21.04.2017 

року. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. 

Член Наглядової ради - Паламарчук Ігор 

Станіславович 

 X Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До виключної 

компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного 

Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до 

порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття 

рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення 

про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених 

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення 

повноважень Генерального Директора;9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з 

Генеральним Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про 

вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора; 11) обрання та припинення 

повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за 



винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним 

законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на учать у Загальних зборах; 16) 

вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до 

компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про 

вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 

предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому 

числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних 

паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру 

оплати їх послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих 

акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно 

до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що 

належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства;24) 

прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв, розробка планiв їх дiяльностi . До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься 

прийняття рiшень про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть. Голова Наглядової 

ради органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 

них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi 

повноваження, необхiднi для забезпечення роботи Наглядової ради. У разi неможливостi 

виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз 

членiв Наглядової ради за її рiшенням. Члени Наглядової ради має право: 1) залучати 

зовнiшнiх консультантiв та експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi 

Товариства; 2) одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд посадових осiб та працiвникiв 

Товариства; 3) вимагати надання Генеральним Директором регулярних (не рiдше кожного 

кварталу) звiтiв та/або звiтiв з окремих питань поточної дiяльностi Товариства; 4) надавати 

Генеральним Директором пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Члени Наглядової ради 

зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх 

повноважень. 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi 

загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у 

чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради й у роботi 



комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, 

безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й 

инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядової 

ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, 

наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Член 

Наглядової ради Паламарчук Iгор Станiславович : На теперiшнiй час працює: ТОВ "ТПК 

Укрсплав", заступник начальника вiддiлу збуту, адреса пiдприємства: 83009, м. Донецьк, вул. 

Новоросiйська,9 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди, 

в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не одержує. 

Посади, якi займав потягом останiх 5-ти рокiв: Приватне пiдприємство "Укрдонметал", 

дозiметрист. Змiни вiдбулися 21.04.2017 року. Посадова особа не давала згоди оприлюднення її 

паспортних даних. 

 

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах. 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; 

процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; 

визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській діяльності товариства 

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 

10 лютого 2020 року 

(Протокол №60) 100% 1. Затвердження дати та порядку денного чергових 

зборів акціонерів. 

10 квітня 2020 року (Протокол №61) 100% 1. Прийняття рішення про 

перенесення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЦИНК", скликаних на 

15.04.2020 року. 

31 липня 2020 року 

(протокол №62) 100% 1. Про  надання чергової відпустки генеральному 

директору ПрАТ "ЦИНК" Дуванову Андрію Анатолійовичу. 

28 серпня 2020 року 

(Протокол №63) 100% 1. Затвердження дати та порядку денного чергових 

зборів акціонерів. 

18 листопада 2020 року 

(Протокол №64) 100% 1. Розгляд звіту Генерального директора про роботу 

у 2019 році, основних показників фінансово-господарської діяльності та плану 

розвитку Товариства на 2020 рік.   

20 листопада 2020 року 

(Протокол №64-1) 100% 1. Затвердження дати та порядку денного чергових 

зборів акціонерів. 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 

  Так * Ні * Персональний склад комітетів 

З питань аудиту   X Комітетів наглядової ради не створено. 

З питань призначень   X Комітетів наглядової ради не створено. 

З винагород   X Комітетів наглядової ради не створено. 

Інше (зазначити)     Комітетів наглядової ради не створено. 



Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на 

них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація 

щодо їх компетентності та ефективності. 

Комітетів наглядової ради не створено. 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх 

компетентності та ефективності, 

Комітетів наглядової ради не створено. 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи наглядової ради Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року 

задовільною 

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 (зазначити) д/н 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 (зазначити) д/н 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них 

рішень 

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 

10 лютого 2020 року 

(Протокол №60) 100% 1. Затвердження дати та порядку денного чергових 

зборів акціонерів. 

10 квітня 2020 року (Протокол №61) 100% 1. Прийняття рішення про 

перенесення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЦИНК", скликаних на 

15.04.2020 року. 

31 липня 2020 року 

(протокол №62) 100% 1. Про  надання чергової відпустки генеральному 

директору ПрАТ "ЦИНК" Дуванову Андрію Анатолійовичу. 

28 серпня 2020 року 

(Протокол №63) 100% 1. Затвердження дати та порядку денного чергових 

зборів акціонерів. 



18 листопада 2020 року 

(Протокол №64) 100% 1. Розгляд звіту Генерального директора про роботу 

у 2019 році, основних показників фінансово-господарської діяльності та плану 

розвитку Товариства на 2020 рік.   

20 листопада 2020 року 

(Протокол №64-1) 100% 1. Затвердження дати та порядку денного чергових 

зборів акціонерів. 

Як 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 (зазначити) д/н 

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них 

рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як 

діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 

діяльності товариства 

д/в 

Оцінка роботи виконавчого органу Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2020 року 

задовільною. 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента 

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем 

внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не 

затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються 

різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 

1. бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і 

подвійний запис); 

2. бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування 

витрат); 

3. аудит, контроль,    ревізія     (перевірка     документів,     перевірка     

вірності  арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку 

окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, 

підтвердження і простежування). 

Всі  перераховані  вище  методи  становлять  єдину  систему  і  

використовуються  в  цілях управління підприємством. 

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. 

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності 

Товариства. 

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, 

включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську 



заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: 

" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на 

активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і 

цінового ризику; 

" ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з 

причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих 

обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж 

їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; 

" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання 

фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). 

 

Ринковий ризик 

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні 

ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному 

ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні 

залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість 

фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни 

можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або 

факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових 

зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних 

ставок, оскільки не має кредитів. 

 

Ризик втрати ліквідності 

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає 

заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. 

Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство 

здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. 

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською 

заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки 

грошових коштів від операційної діяльності. 

 

Кредитний ризик 

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що 

контрагент 

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої 

зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним 

ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента 

сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та 

фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської 

заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування 

ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. 



 

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі 

зовнішні ризики, як: 

 

" нестабільність, суперечливість законодавства; 

" непередбачені дії державних органів; 

" нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і 

ін.) політики; 

" непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; 

" непередбачені дії конкурентів. 

 

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. 

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання 

та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено 

посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / 

ні) 

так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1 

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 

Відповідно до статуту вашого 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 Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової Так Ні Ні Ні 



відповідальності членів виконавчого органу 

Прийняття рішення про додаткову емісію 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 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

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) 

ні 

Які документи передбачені 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 порядок розподілу прибутку   X 

Інше (зазначити)  д/н 

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* 

Інформація про діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджуєть

ся на загальних 

зборах 

Інформація оприлюднюється в 

загальнодоступній інформаційній базі 

даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку про ринок 

цінних паперів або через особу, яка 

провадить діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії документів 

надаються на 

запит акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власному сайті 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, результати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та 

більше відсотками голосуючих акцій  

Так Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів управління 

товариства  

Так Так Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх 

проведення  

Ні Ні Так Так Ні 



Розмір винагороди посадових осіб акціонерного 

товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного 

періоду? 

 Так (*) Ні (*) 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 

 Так (*) Ні (*) 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 

 Так (*) Ні (*) 

З власнї 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій  X 

Інше (зазначити) д/н 

 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 
 

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) 

або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань (для 

юридичної особи - резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки акціонера (власника) (у 

відсотках до статутного капіталу) 

1 ВАТ "УКРЦИНК 00194317 48,999987 

2 Кулiш Михайло Петрович д/н 26,999996 

3 Паламарчук Iгор Станiславович д/н 24,000017 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Згідно зі Статутом Товариства, органами управління Товариства є: 

9.1.1. Загальні збори акціонерів;  

9.1.2. Наглядова рада;  

9.1.3. Генеральний Директор;  

9.1.4. Ревізор  

 

НАГЛЯДОВА РАДА 

 

9.3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування з 

числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.   

Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. 

Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори 

Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє 

акціонер.  

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. 

Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності 

акціонером - членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення 

представника, яке, крім іншого, повинно містити:  

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;  

2) дату народження представника;  

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що 

його видав;  

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;  

5) місце проживання або місце перебування представника.  

Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у 

Наглядовій раді.  

Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України "Про акціонерні 

товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради 

про призначення представників у Наглядовій раді.  

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.  

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу  та/або Ревізором Товариства.  

Наглядова рада обирається у складі 3 (трьох) осіб, особовий склад Наглядової ради встановлюється Загальними 

зборами. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство 

протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для всього складу Наглядової ради. 

Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі 

Наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого 

повідомлення повноваження представника акціонера в Наглядовій раді Товариства припиняються. 

Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, 

трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - 

члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого 

він представляє у наглядовій раді.  

Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.  

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.  

Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, 

визначених законом. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в 

органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону. 

9.3.6. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для 

вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.  

В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства та 

інші. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не 

контролює діяльність цього Товариства.  

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо 

запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). 

Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та 

підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.  

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, 

приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.  

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку прийняття Наглядовою радою рішень.  

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати 

корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з 



акціонерами та/або інвесторами.  

Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.  

9.3.7. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору 

припиняються:  

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;  

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;  

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 

можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;  

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.  

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), 

укладеного з ним. 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР 

 

9.4.5. Генеральний Директор обирається Наглядовою радою на  3 (три) роки з правом продовження 

повноважень на новий строк. 

9.4.7. Генеральний Директор може призначати директорів з окремих питань з господарської діяльності 

Товариства, з делегуванням їм частини своїх повноважень. 

9.4.8. У разі не можливості виконання Генеральним Директором своїх повноважень за його рішенням 

тимчасово повноваження здійснює  інша особа призначена Генеральним Директором за погодженням 

Наглядової ради, або інша особа призначена Наглядовою радою. 

9.4.9. Повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням Наглядової ради.  

Підстави припинення повноважень Генерального Директора встановлюються відповідним контрактом та 

чинним законодавством. 

 

РЕВІЗОР 

 

9.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізором. 

9.5.1. Ревізор обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які 

мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акцонерів. 

… 

9.5.7. Строк повноважень Ревізора, що обирається на визначений період становить три роки. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

НАГЛЯДОВА РАДА. 

 

9.3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про 

акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними 

зборами.  

До виключної компетенції Наглядової ради належить:  

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 

Товариства;  

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 

пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;  

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;   

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;  

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;   

8) обрання та припинення повноважень Генерального Директора; 

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розміру його 

винагороди;  

10) прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від здійснення повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора;  

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;  

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;  

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг.  

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;  



15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних 

зборів та мають право на учать у Загальних зборах;  

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 

заснування інших юридичних осіб;  

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про 

акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;  

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, 

що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності Товариства;  

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, 

зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, 

встановлення розміру оплати їх послуг;  

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 

спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні 

товариства";  

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом 

Товариства; 

24) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та 

представництв, розробка планів їх діяльності  

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими 

органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.  

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, 

передбачених чинним законодавством.  

9.3.2. До компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень про вчинення правочину, щодо якого є 

заінтересованість. 

9.3.2.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів 

товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та 

їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, 

членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і 

більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає 

принаймні одній із нижченаведених ознак:  

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;  

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, 

яка є стороною правочину;  

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;  

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими 

особами).  

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у 

неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості. 

Генеральний директор зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість 

вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, 

у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про: 

1) предмет правочину;  

2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;  

3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, 

надання або отримання послуг;  

4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.  

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, 

у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину 

товариством або про відмову від його вчинення. 

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з 

питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у 

вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від 

вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого законодавством, це 

питання виноситься на розгляд Загальних зборів. 

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.  

          9.3.2.2. Положення п. 9.3.2.1 не застосовуються у разі:  

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України "Про акціонерні 

товариства";  



2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України "Про 

акціонерні товариства"; 

3) виділу та припинення акціонерного товариства; 

4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими 

особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у 

тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику. 

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може 

заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.  

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР 

 

9.4.1. До компетенції Генерального Директора належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом 

поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та 

Наглядової ради, в тому числі: 

" Організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради; 

" Розробка основних напрямів діяльності Товариства; 

" Розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства; 

" Обґрунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків; 

" Подання пропозицій щодо визначення розміру дивідендів; 

" Розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; 

" Внесення пропозицій до Наглядової ради про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх 

підприємств, філій та представництв, розробка планів їх діяльності; 

" Розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств; 

" Попереднє обговорення питань, які вносяться до порядку денного Загальних зборів Акціонерів; 

" Вирішення інших питань, які передані до його компетенції Загальними зборами Акціонерів. 

9.4.2. Генеральний Директор без доручення діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції: 

" Укладає правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; 

" Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всіх працівників; 

" Має право першого підпису всіх фінансових документів; 

" Розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; 

" Розробляє щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, 

розмір та строки їх преміювання; 

" Подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства; 

" 3абезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради; 

" Приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства. 

9.4.3. Генеральний Директор Товариства має право: 

" Розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені цим Статутом; 

" Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у всіх установах, підприємствах і 

організаціях; 

" Укладати будь-які правочини та інші юридичні акти, відкривати в банках розрахункові та інші рахунки; 

" Здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції. 

9.4.4.  Генеральний Директор вирішує основні питання господарської діяльності Товариства, крім тих, що 

віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради. 

 

 

РЕВІЗОР  

 

9.5.2. Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізором за 

дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з його власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які 

володіють у сукупності більш як 10 % голосів. Ревізору Товариства повинні бути надані всі матеріали, 

бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на її вимогу. 

9.5.3.Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Акціонерів або Наглядовій 

раді. 

9.5.4.Ревізор вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях  Наглядової ради. 

9.5.5. За підсумками перевірки фінансово-господарскої діяльності Товариства за результатами фінансового року 

Ревізор готує висновок, у якому міститься інформація про: 

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; 

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 

9.5.6.Ревізор має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення 

загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 

 

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 



цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту 

Ми перевірили інформацію зазначену у "Звіті керівництва" ПРАТ  "ЦИНК", складеного станом  на 31 грудня 

2020 року, згідно вимог  Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV 

статті 40-1, ч. 3, п.п.1-4: п.п. 1,2 посилання на внутрішні документи ПРАТ  "ЦИНК", з організації 

корпоративного управління;                                                                                                                                                                    

п.п.3 інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ  "ЦИНК",;та загальний опис  

прийнятих на зборах рішень; п.п.4 персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПРАТ  

"ЦИНК",; інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

 Ми перевірили інформацію зазначену у "Звіті керівництва" ПРАТ "ЦИНК", складеного станом на 31 грудня 

2020 року, згідно вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV статті 

40-1, ч. 3, п.п. 5 - 9  : 

" п.5 опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 

" п.6 перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 

" п.7 інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 

зборах емітента; 

" п.8 порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

" п.9 повноваження посадових осіб емітента. 

На нашу думку, інформація, викладена емітентом згідно вимог ч. 3 пункти 5 - 9,  статті 40 статті 40-1 Закону 

України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV зі змінами, зазначена у "Звіті  

керівництва", містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан 

та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. Інформація 

ПРАТ"ЦИНК", зазначена у "Звіті  керівництва" за звітний період та не містить суттєвих викривлень.  

Основа для думки. 

Ми перевірили інформацію зазначену у "Звіті  керівництва"  ПРАТ  "ЦИНК", складеного станом на 31 грудня 

2020 року відповідно до вимог: 

 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" - стаття 14 пункту 3 абз.5 "про 

узгодженість Звіту керівництва, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за 

звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті керівництва та їх характер; 

       Закону України №3480-IV від 23 лютого 2006 року "Про цінні папери та фондовий ринок" - ст.40??? Звіт 

керівництва - аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеною у п.5-9 частини 3, а також 

перевірити інформацію, зазначену в п.1-4 ч.3. 

        Наказу Міністерства фінансів  України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних 

рекомендацій зі складання звіту про управління" р.ІІ - "Зміст та порядок складання звіту про управління". 

        МСА 700 "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності". 

 Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ "ЦИНК", згідно з етичними вимогами, відповідно до вимог 

Закону України  "Про фінансову звітність та аудиторську діяльність" та викладеними в частинах А та Б 

Кодексу етики для бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ),  

застосовними до нашого аудиту, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми 

вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки.            

Відповідальність управлінського персоналу за інформацію "Звіту керівництва". 

Управлінський персонал ПРАТ "ЦИНК", несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації у 

"Звіті керівництва" та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною 

для того, щоб забезпечити складання інформації "Звіту керівництва", що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки.  

Відповідальність аудитора щодо інформації зазначеної у "Звіті керівництва".  

Відповідальністю аудитора є отримання  обґрунтованої впевненості, що інформація зазначена у "Звіті 

керівництва",  викладена емітентом згідно вимог ч. 3 пункти 5 - 9,  статті 40 статті 40-1 Закону України "Про 

цінні папери та фондовий ринок"  в цілому не містить суттєвого викривлення. 

Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність", аудитор вважає, що "Звіт про управління" є узгодженим з фінансовою звітністю за звітний період. 

Звіт про управління, що надається ПРАТ  "ЦИНК", складено на виконання Закону України від 05.10.2017 № 

2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні", у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про 

затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" та не містить суттєвих викривлень.  

Звіт про управління містить достовірну фінансову та не фінансову інформацію про діяльність підприємства, 

його стан і перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.  

 

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 

фінансових послуг" 

Емітент не є фінансовою утсановою 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи* 

Місцезнаходження Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

     прості іменні привілейовані 

іменні 

ВАТ "УКРЦИНК 00194317 Україна, 85102, Донецька, д/н, м. 

Костянтинiвка, Б. Хмельницького,1 

804128 48,999987 804128 0 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи** Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

   прості іменні привілейовані 

іменні 

Кулiш Михайло Петрович 443091 26,999996 443091 0 

Паламарчук Iгор Станiславович 393859 24,000017 393859 0 

Усього 1641078 100,000000 1641078 0 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки  Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на 

фондовій біржі в частині включення 

до біржового реєстру 

акція проста бездокументарна 

іменна 

1641078 1,00 згідно статуту ПрАТ "ЦИНК" Відсутня публічна пропозиція 

та/або допуск до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржевого реєстру. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 
 

 

1. Інформація про випуски акцій емітента 
 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02.07.2010 127/05/1/10 Донецьке 

теруправлiння 

Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000084032 Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Бездокументар

ні іменні 

1,00 1641078 1641078,00 100,000000 

Опис На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках 

(бiржах) не подавалась, намiрiв щодо реєстрацiї будь яких цiнних паперiв не приймалось. Додаткової емiсiї акцiй не було. код КП змiнено 08.04.2014 

року. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 
 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за якими 

обмежено (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за якими 

за результатами 

обмеження таких 

прав передано 

іншій особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02.07.2010 127/05/1/10 UA4000084032 1641078 1,00 836950 804128 0 

Опис Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та 

не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - мають 

обмеження в участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. (відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 

року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову 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 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 

призначення:  

4290 4885 0 0 4290 4885 

будівлі та споруди 3911 3911 0 0 3911 3911 

машини та обладнання 309 714 0 0 309 714 

транспортні засоби 0 175 0 0 0 175 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 70 85 0 0 70 85 

2. Невиробничого 

призначення:  

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього  4290 4885 0 0 4290 4885 

Опис Ступiнь використання основних засобiв  : -будiвлi та 

споруди-80%-машини та обладнання-70%-транспортнi 

засоби-1%-iншi- 80% Ступiнь зносу основних засобiв : 

-будiвлi та споруди- 16,1%машини та 

обладнання-81,5%траанспортнi 

засоби-100%-iншi-81,5%  Ведеться класифiкацiя 

основних засобiв по групам у вiдповiдностi з п.5.1. 

ПСБО 7 "Основнi засоби". При розрахунку 

амортизацiї беруться до уваги термiн корисного 

використання об'єкта основних засобiв до первiсної 

вартостi на початок звiтного перiоду на кожний 

iнвентарний об'ект, ( у розрахунку на календарний 

мiсяць). 103 - Будiвлi - 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, 

передавальнi пристрої 10 рокiв 104 - Машини та 

обладнання - 5 рокiв, з них комп'ютерна технiка - 2 

роки 105 - Транспортнi засоби 8 рокiв 106 - 

Iнструмент, iнвентар, прилади та мебель 4 роки 109 - 

Iншi основнi засоби 12 рокiв Основнi засоби 

облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх 

витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та 

пiдготовцi основних засобiв щодо використання за 

призначенням (первiсна вартiсть). В процесi 

використання основнi засоби зношуються. В балансi 

основнi засоби вiдображаються за залишковою 

вартiстю ( з урахуванням суми зносу). Аналiтичний 

облiк руху основних засобiв i нарахування зносу 

ведеться у вiдомостi облiку основних засобiв .  У 

складi основних засобiв на початок року згiдно з 

балансом 6636 тис.грн за первiсною вартiстю ,знос- 

2278 тис.грн., за залишковою вартiстю 4358 тис.грн.,  

в тому разi: Первiсна вартiсть,знос,залишкова 

вартiсть:  *Будинки та споруди -4663 тис.грн., 639 

тис.грн,4024 тис.грн.  *Машини та обладнання 1549 

тис.грн., 1274 тис.грн., 275 тис.грн. * Транспортнi 

засоби 3,0 тис.грн.,3,0 тис.грн., 0,0 тис.грн.  

*Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -105,0 

тис.грн., 101 тис.грн., 4 тис.грн.  * Iншi основнi 



засоби 208 тис.грн., 206 тис.грн., 2 тис.грн.  *МНМА 

108 тис.грн., 55 тис.грн., 53 тис.грн. У складi основних 

засобiв на кiнець року згiдно з балансом 6785 тис.грн 

за первiсною вартiстю ,знос- 2495 тис.грн., за 

залишковою вартiстю 4290 тис.грн.,  в тому разi: 

Первiсна вартiсть,знос,залишкова вартiсть:  *Будинки 

та споруди - 4663 тис.грн., 752 тис.грн., 3911 тис.грн.  

*Машини та обладнання 1671 тис.грн., 1362 тис.грн., 

309 тис.грн. * Транспортнi засоби 3,0 тис.грн.,3,0 

тис.грн., 0,0 тис.грн.  *Iнструменти, прилади, 

iнвентар (меблi) -105 тис.грн., 101 тис.грн., 4 тис.грн.  

* Iншi основнi засоби 208 тис.грн., 208 тис.грн., 0 

тис.грн.  *МНМА 135 тис.грн., 69 тис.грн., 66 тис.грн 

Протягом року надiйшло основних засобiв на 99 

тис.грн. по групах: *Машини та обладнання 72 

тис.грн.,  *МНМА 27 тис.грн. Вибуття не 

вiдбувалось.  Пiдприємством обрано метод 

нарахування амортизацiї основних засобiв 

прямолiнейний. На пiдприємствi забезпечена 

незмiннiсть визначеного методу нарахування 

амортизацiї протягом 2019року. Амортизацiя 

малоцiнних необоротних матерiальних активiв 

нараховується в першому мiсяцi використання об'єкту 

в розмiрi 50 % .   Спосiб утримання активiв- активи 

утримуються за власнi кошти. Основнi засоби 

пiдприємства : -будiвлi та споруди утримуються в 

робочому станi- капiтальних ремонтiв не було, 

проводились лише поточнi ремонти; - машини та 

обладнання-утримуються в робочому 

станi,проводяться капiтальнi i поточнi ремонти; 

-транспортнi засоби -утримуються в робочому 

станi,проводяться капiтальнi i поточнi ремонти.   В 

2019 роцi пiдприємством витрачено на поточнi 

ремонти - 0 тис.грн. , капiтальнi ремонти-50 тис.грн. 

Товариство не має на балансi основних засобiв, 

оформлених у заставу та таких, щодо яких iснує 

обмеження прав власностi. Основнi засоби 

використовуються для власної господарської 

дiяльностi . Невиробничих основних засобiв на 

пiдприємствi немає. Джерелом придбання основних 

засобiв є o6iгoвi кошти. У планах емiтента є 

пiдтримувати основнi засоби в робочому станi. 

Основнi засоби (будiвлi та споруди) розташованi в м. 

Костянтинiвка, вул.Б.Хмельницького,б.1 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  14845 16791 

Статутний капітал (тис. грн.)  1641 1641 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  1641 1641 

Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 

видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 

Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 

Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 

чистих активів акціонерного товариства, схвалених 

рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 

статутний капітал на 13204 тис.грн. Розрахункова 

вартість чистих активів перевищує скоригований 

статутний капітал на 13204 тис.грн. Вимоги частини 



третьої статті 155 Цивільного кодексу України 

дотримані. Зменшення статутного капіталу не 

вимагається. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 

Види зобов'язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0,00 X X 

у тому числі:     

Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 

у тому числі:     

за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X 0,00 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

X 0,00 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 0,00 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 344687,00 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 344687,00 X X 

Опис Бiльш детальнiша iнформацiя наведена в примiтках форми 

"Баланс" 
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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 грошовій формі 

(тис. грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру**) 

у грошовій формі 

(тис. грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Купорос цинковий 994 т. 20638,00 100,000000 985 т. 21804,00 41,100000 

 

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі. 

 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості 

реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 матерiальнi витрати (придбання сировини, матерiалiв, палива, енергiї, iнструментiв, пристроїв та iн) 84,400000 

2 витрати на оплату працi 15,600000 

 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження Україна, 04107, м. Київ, Подільський, м. Київ, вул. 

Тропініна буд. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс 482-52-14 

Вид діяльності Національний Депозитарій України забезпечує 

формування та функціонування системи 

депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не 

ліцензується. 

Опис Публічне акціонерне товариство "Національний 

Депозитарій України" здійснює обслуговування 

операцій емітента щодо випущених ним цінних 

паперів. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З 

РОЗВИТКУ ИНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО 

РИНКУ УКРАИНИ" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)  

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський, м. Київ, вул. 

Антоновича, буд. 51, офіс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 498-38-15/16, 586-43-94 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасників фондового ринку. 

Опис Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати 

інформаційні послуги на фондовому ринку для 

провадження діяльності з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасників фондового ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З 

РОЗВИТКУ ИНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО 

РИНКУ УКРАИНИ" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)  

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський, м. Київ, вул. 

Антоновича, буд. 51, офіс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00002/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 498-38-15/16, 586-43-94 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або 



адміністративних даних до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку. 

Опис Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати 

інформаційні послуги на фондовому ринку для 

провадження діяльності з подання звітності та/або 

адміністративних даних до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА 

КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Ідентифікаційний код юридичної особи 21326993 

Місцезнаходження Україна, 04070, м. Київ, Подільський р-н, місто Київ, 

вул. Братська, будинок 5, квартира 11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0238 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон +38(044)-465-72-89 

Факс +38(044)-465-72-89 

Вид діяльності Аудиторська діяльність 

Опис ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" проведено перевірку 

фінансових звітів Емітента станом на 31.12.2020 року. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 
 

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 

- фізичної особи - підприємця) 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА 

КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" 

2. Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської 

діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес. 

3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 

21326993 

4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, 

квартира 11 

6. Дата і номер рішення про проходження перевірки 

системи контролю якості аудиторських послуг (за 

наявності) 

26.01.2001 98 

7. Звітний період, за який проведено аудит фінансової 

звітності 

01.01.2020 - 31.12.2020 

8. Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9. Пояснювальний параграф (за наявності) Ми провели аудит відповідно до 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 Товариства згідно з етичними 

вимогами, застосованими до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки 

з етики відповідно до цих вимог. Ми провели аудит 

відповідно до обраної Товариством концептуальною 

основою - Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку.  

Річна інвентаризація наявних активів та зобов'язань 

проводилася на Товаристві без нашої участі, оскільки 

ця дата передувала призначенню аудиторської 

перевірки, внаслідок чого виникає обмеження в обсязі 

роботи аудиторів. Однак, на Товаристві цю процедуру 

виконувала інвентаризаційна комісія, якій аудитори 

висловлюють довіру, згідно вимог Міжнародних 

Стандартів Аудиту. Активи та зобов'язання , пов'язані 

з тимчасово окупованою територією. Станом на 

31.12.2020 року товариство обліковує : 

- в складі статті "Незавершені капітальні інвестиції" 

(ф.1р.1005)  нежитлове приміщення, яке знаходиться 

в м. Донецьк, пр-т Миру, 306 , первісною вартістю 

2948,0 тис. грн.,  будівля, яка знаходиться в м. 

Донецьк, пр-т Дзержинського, 304 , первісною 

вартістю 3194,0 тис. грн. та Донецький 

булочно-кондитерський комбінат (нерухоме та рухоме 

майно), який знаходиться в м.Донецьк, первісною 

вартістю 11205,0 тис.грн ;                                  

- в складі статті "Основні засоби" (ф.1р.1011)  

нежитлове приміщення №129 ,яке знаходиться в м. 

Донецьк,вул. Овтаняна ,78 , первісною вартістю 

4511,0 тис. грн.;                                                                                                                    

- в складі статті "Дебіторська заборгованість за 



продукцію,товари,роботи,послуги" (ф.1р.1125)  

врахована дебіторська заборгованість ТОВ "ТПК 

"УКРСПЛАВ" ,код ЄДРПОУ 33393752, яке 

знаходиться в м. Донецьк, в сумі 230761,0 тис. грн.;                                                                                                                                                          

- в складі статті "Поточна кредиторська 

заборгованість за товари,роботи,послуги" (ф.1р.1615) 

рахується  кредиторська заборгованість ТОВ "ВТК" 

,код ЄДРПОУ 38367580, яке знаходиться в Донецькій 

області, м. Єнакієве в  сумі 312762,0 тис. грн.    

                                                              

У зв'язку з відсутністю доступу до даних активів та 

зобов'язань та відсутністю достовірної інформації, нам 

не вдалося отримати достатніх належних 

аудиторських доказів щодо наявності та фізичного 

стану активів  ,також немає можливості отримати 

достатні та прийнятні докази в достатньому обсязі для 

обґрунтування, визнання,подальшого обліку та 

розкриття кредиторської заборгованості,відповідно ми 

не маємо можливості визначити,чи необхідні 

коригування перелічених статей  фінансової звітності 

.                                                     

Звертаємо увагу на те, що на дату проведення аудиту 

нами отримані не всі підтвердження заборгованості 

від дебіторів та кредиторів Товариства. Таким чином, 

ми не можемо в повній мірі підтвердити дебіторську 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, 

іншу поточну дебіторську заборгованість, а також 

поточну кредиторську заборгованість. З урахуванням 

такого обмеження, висловлення думки щодо 

достовірності активів та зобов'язань Товариства 

базувалося виключно на підставі бухгалтерських 

регістрів. Проте, вплив неможливості отримання 

достатніх і належних аудиторських доказів не є 

всеохоплюючим для фінансової звітності. 

Вплив пандемії COVID-19 

Наприкінці 2019 року вперше з'явились новини з 

Китаю про поширення вірусу COVID-19 

(коронавірус). У перші кілька місяців 2020 року вірус 

поширився в усьому світі, викликаючи перебої в 

бізнесі та економічній діяльності. У березні 2020 року, 

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала 

ситуацію з коронавірусом пандемією.  

Поширення вірусу мало несприятливий вплив на 

економічну активність у світі, включаючи падіння на 

ринках капіталу та різке зниження цін на товари та 

послуги. Внаслідок цього, українські суверенні 

кредитні свопи за дефолтами збільшились у березні 

2020 року більш ніж удвічі порівняно з 31 грудня 2019 

року, та більш ніж утричі від його п'ятирічного 

історичного мінімуму досягнутого у лютому 2020 

року.  

У березні 2020 року, уряд України вжив низку 

обмежувальних заходів для запобігання поширенню 

вірусу в країні. Зокрема, були встановлені обмеження 

на громадський транспорт (включаючи міжміські), 

повітряний рух між певними країнами, роботу 

громадських установ та громадські заходи. Уряд 

також закликав бізнес перейти на віддалений режим 

роботи для своїх працівників. Крім того, 17 березня 

2020 року парламент України прийняв нові закони, 

спрямовані на пом'якшення наслідків коронавірусу. 

Положення скасовують деякі податкові вимоги, задля 

пом'якшення  фінансових втрат  для підприємств, 



робітників та пенсіонерів, постраждалих внаслідок 

економічного сповільнення. Серед інших змін, Закон 

пропонує звільнення від штрафних санкцій за 

порушення податкового законодавства в період з 01 

березня по 31 травня. Закон також накладає мораторій 

на податкові перевірки для підприємств за вказаний 

період. Кабінет Міністрів України 25 березня 2020 

року ввів режим надзвичайної ситуації у всіх областях 

і продовжив карантинні заходи до невизначеного 

терміну. 

Обмежувальні заходи, що застосовуються 

українським урядом, можуть негативно вплинути на 

загальну економіку України і державний бюджет. Він 

може надати непрямий негативний вплив на 

Товариство через зниження попиту на послуги 

Товариства, затримки в погашенні боргів через 

можливий негативний вплив пандемії на клієнтів, 

девальвації валюти та ін. 

На дату складання цього річного звіту Товариство 

продовжує свою діяльність і контролюються 

необхідним мінімумом персоналу, який приймає 

необхідні заходи безпеки. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є 

достатніми і прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки. 

10. Номер та дата договору на проведення аудиту № 2002/21-01 20.04.2021 

11. Дата початку та дата закінчення аудиту 20.04.2021 - 26.05.2021 

12. Дата аудиторського звіту 26.05.2021 

13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, 

грн. 

100000,00 

14. Текст аудиторського звіту  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ 

ЮКРЕЙН" 

                     Свідоцтво про включення до 

Реєстру 

 аудиторських фірм та аудиторів  № 0238 від 

26.01.2001р. №98  

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, 

квартира 11  

 

 

                                 

 

                                                                   

Акціонерам та керівним посадовим особам 

                                                                                  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

        "ЦИНК" 

 

                                                                                   

НКЦПФР 

 

 

 

 

 

м. Київ                                                                             

26 травня   2021 р. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової 

звітності  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

         "ЦИНК" 

код ЄДРПОУ 32609581,  

що зареєстроване за адресою:  

Україна, 85102, Донецька обл., місто Костянтинівка, 

вулиця Б.Хмельницького , будинок 1 

 

 

станом на 31.12.2020 р. за 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо річної фінансової звітності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЦИНК" 

 

станом на 31.12.2020 р. за 2020 рік   

 

Адресат 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 

призначається для керівництва ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦИНК", фінансова 

звітність якого перевіряється, і може бути 

використана для подання до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), та 

оприлюднення фінансової інформації Товариством. 

І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит фінансової звітності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТРУБНИЙ ЗАВОД "ЦИНК", код за ЄДРПОУ  

32609581, адреса Товариства: Україна, 85102, 

Донецька обл., місто Костянтинівка, ВУЛИЦЯ 

Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО , будинок 1, що складається з: 

" Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 

1) станом на 31.12.2020 року;  

" Звіту про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;  

" Звіту про рух грошових коштів (за прямим 

методом), (Форма № 3) за 2020 рік;  

" Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 

рік;  

" Приміток до фінансової звітності (Форма №5) 



за 2020 рік.  

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

(надає правдиву та неупереджену інформацію про) 

фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЦИНК", станом на 31 грудня 2020 

року, та його фінансові результати і грошові потоки за 

рік, що закінчився, зазначеною датою, відповідно до 

обраної концептуальної основи - Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 

відповідає вимогам чинного законодавства України. 

 

Основа для думки із застереженням 

 

Ми провели аудит відповідно до 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 Товариства згідно з етичними 

вимогами, застосованими до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки 

з етики відповідно до цих вимог. Ми провели аудит 

відповідно до обраної Товариством концептуальною 

основою - Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку.  

Річна інвентаризація наявних активів та зобов'язань 

проводилася на Товаристві без нашої участі, оскільки 

ця дата передувала призначенню аудиторської 

перевірки, внаслідок чого виникає обмеження в обсязі 

роботи аудиторів. Однак, на Товаристві цю процедуру 

виконувала інвентаризаційна комісія, якій аудитори 

висловлюють довіру, згідно вимог Міжнародних 

Стандартів Аудиту. Активи та зобов'язання , пов'язані 

з тимчасово окупованою територією. Станом на 

31.12.2020 року товариство обліковує : 

- в складі статті "Незавершені капітальні інвестиції" 

(ф.1р.1005)  нежитлове приміщення, яке знаходиться 

в м. Донецьк, пр-т Миру, 306 , первісною вартістю 

2948,0 тис. грн.,  будівля, яка знаходиться в м. 

Донецьк, пр-т Дзержинського, 304 , первісною 

вартістю 3194,0 тис. грн. та Донецький 

булочно-кондитерський комбінат (нерухоме та рухоме 

майно), який знаходиться в м.Донецьк, первісною 

вартістю 11205,0 тис.грн ;                                  

- в складі статті "Основні засоби" (ф.1р.1011)  

нежитлове приміщення №129 ,яке знаходиться в м. 

Донецьк,вул. Овтаняна ,78 , первісною вартістю 

4511,0 тис. грн.;                                                                                                                    

- в складі статті "Дебіторська заборгованість за 

продукцію,товари,роботи,послуги" (ф.1р.1125)  

врахована дебіторська заборгованість ТОВ "ТПК 

"УКРСПЛАВ" ,код ЄДРПОУ 33393752, яке 

знаходиться в м. Донецьк, в сумі 230761,0 тис. грн.;                                                                                                                                                          

- в складі статті "Поточна кредиторська 

заборгованість за товари,роботи,послуги" (ф.1р.1615) 

рахується  кредиторська заборгованість ТОВ "ВТК" 

,код ЄДРПОУ 38367580, яке знаходиться в Донецькій 

області, м. Єнакієве в  сумі 312762,0 тис. грн.    

                                                              

У зв'язку з відсутністю доступу до даних активів та 

зобов'язань та відсутністю достовірної інформації, нам 

не вдалося отримати достатніх належних 



аудиторських доказів щодо наявності та фізичного 

стану активів  ,також немає можливості отримати 

достатні та прийнятні докази в достатньому обсязі для 

обґрунтування, визнання,подальшого обліку та 

розкриття кредиторської заборгованості,відповідно ми 

не маємо можливості визначити,чи необхідні 

коригування перелічених статей  фінансової звітності 

.                                                     

Звертаємо увагу на те, що на дату проведення аудиту 

нами отримані не всі підтвердження заборгованості 

від дебіторів та кредиторів Товариства. Таким чином, 

ми не можемо в повній мірі підтвердити дебіторську 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, 

іншу поточну дебіторську заборгованість, а також 

поточну кредиторську заборгованість. З урахуванням 

такого обмеження, висловлення думки щодо 

достовірності активів та зобов'язань Товариства 

базувалося виключно на підставі бухгалтерських 

регістрів. Проте, вплив неможливості отримання 

достатніх і належних аудиторських доказів не є 

всеохоплюючим для фінансової звітності. 

Вплив пандемії COVID-19 

Наприкінці 2019 року вперше з'явились новини з 

Китаю про поширення вірусу COVID-19 

(коронавірус). У перші кілька місяців 2020 року вірус 

поширився в усьому світі, викликаючи перебої в 

бізнесі та економічній діяльності. У березні 2020 року, 

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала 

ситуацію з коронавірусом пандемією.  

Поширення вірусу мало несприятливий вплив на 

економічну активність у світі, включаючи падіння на 

ринках капіталу та різке зниження цін на товари та 

послуги. Внаслідок цього, українські суверенні 

кредитні свопи за дефолтами збільшились у березні 

2020 року більш ніж удвічі порівняно з 31 грудня 2019 

року, та більш ніж утричі від його п'ятирічного 

історичного мінімуму досягнутого у лютому 2020 

року.  

У березні 2020 року, уряд України вжив низку 

обмежувальних заходів для запобігання поширенню 

вірусу в країні. Зокрема, були встановлені обмеження 

на громадський транспорт (включаючи міжміські), 

повітряний рух між певними країнами, роботу 

громадських установ та громадські заходи. Уряд 

також закликав бізнес перейти на віддалений режим 

роботи для своїх працівників. Крім того, 17 березня 

2020 року парламент України прийняв нові закони, 

спрямовані на пом'якшення наслідків коронавірусу. 

Положення скасовують деякі податкові вимоги, задля 

пом'якшення  фінансових втрат  для підприємств, 

робітників та пенсіонерів, постраждалих внаслідок 

економічного сповільнення. Серед інших змін, Закон 

пропонує звільнення від штрафних санкцій за 

порушення податкового законодавства в період з 01 

березня по 31 травня. Закон також накладає мораторій 

на податкові перевірки для підприємств за вказаний 

період. Кабінет Міністрів України 25 березня 2020 

року ввів режим надзвичайної ситуації у всіх областях 

і продовжив карантинні заходи до невизначеного 

терміну. 

Обмежувальні заходи, що застосовуються 

українським урядом, можуть негативно вплинути на 

загальну економіку України і державний бюджет. Він 



може надати непрямий негативний вплив на 

Товариство через зниження попиту на послуги 

Товариства, затримки в погашенні боргів через 

можливий негативний вплив пандемії на клієнтів, 

девальвації валюти та ін. 

На дату складання цього річного звіту Товариство 

продовжує свою діяльність і контролюються 

необхідним мінімумом персоналу, який приймає 

необхідні заходи безпеки. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є 

достатніми і прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності 

діяльності 

Нами було також розглянуто, чи існують події або 

умови, які можуть поставити під значний сумнів 

здатність суб'єкта господарювання безперервно 

продовжувати діяльність, оцінені оцінки 

управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта 

господарювання безперервно продовжувати діяльність 

згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та 

визначено, що не  існує суттєвої невизначеності, що 

стосується подій або умов, які окремо або в 

сукупності можуть поставити під значний сумнів 

здатність суб'єкта господарювання безперервно 

продовжувати діяльність. Аудитори дійшли 

впевненості у тому, що загроза безперервності 

діяльності відсутня. 

Ключові питання аудиту  

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше 

професійне судження, були значущими під час нашого 

аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 

питання розглядалися в контексті нашого аудиту 

фінансової звітності в цілому та при формуванні 

думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань.  

 

Інша інформація (питання) 

Наша думка щодо фінансової звітності не 

поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 

іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом 

фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомлення з іншою інформацією та при цьому 

розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою 

інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 

інформація виглядає такою, що містить суттєве 

викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо 

висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 

інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б 

включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, 

кого наділено найвищими повноваженнями, за 

фінансову звітність 

 

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦИНК", в особі 

відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, 

зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження 



умов завдань з аудиту": 

- за складання і достовірне подання фінансової 

звітності за 2020 рік, відповідно до Закону України 

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними 

змінами та доповненнями;  

- за внутрішній контроль, який управлінський 

персонал визначає потрібним для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства 

або помилки; 

- за наявність суттєвих невідповідностей між 

фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 

інформацією, що розкривається Товариством та 

подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; 

- за невідповідне використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність 

діяльності Товариства на основі проведеного 

фінансового аналізу діяльності Товариства у 

відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні цілі 

незалежного аудитора та проведення аудиту 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту". 

Відповідальна особа  несе відповідальність  також за: 

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського 

обліку; 

- правочинність (легітимність, законність) 

здійснюваних господарських операцій та  

господарських  

фактів; 

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних 

облікових документів; 

- методологію та організацію бухгалтерського обліку; 

- управлінські рішення, договірне забезпечення та 

іншу адміністративну документацію. 

Для проведення аудиторської перевірки за 2020 рік, 

відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 

700 "Формулювання думки та надання звіту щодо 

фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у 

звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні 

параграфи та параграфи з інших питань у звіті 

незалежного аудитора", були надані наступні 

документи: 

o Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) 

станом на 31.12.2020 року; 

o Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік; 

o Звіт про рух грошових коштів (за прямим 

методом), (Форма № 3) за 2020 рік; 

o Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 

рік; 

o Примітки до фінансової звітності (Форма №5) 

за 2020 рік; 

o Статутні, реєстраційні документи; 

o Протоколи, накази; 

o Первинні та зведені документи бухгалтерського 

обліку. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від 

керівництва Товариства розрахунків та припущень, 

що впливають на суми активів та зобов'язань, 

відображених у фінансовій звітності, а також на суми 

доходів та витрат, що відображаються у фінансових 

звітах протягом звітного періоду. 

Управлінський персонал несе відповідальність за 



складання і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку 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, крім випадків, якщо 

управлінський персонал або планує ліквідувати 

компанію чи припинити діяльність, або не має інших 

реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено 

найвищими повноваженнями, несуть відповідальність 

за нагляд за процесом фінансового звітування 

компанії.  

 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності 

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо 

цієї фінансової звітності на основі результатів 

проведеного нами аудиту. Ми провели аудит 

відповідно до вимог Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема, 

до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту 

щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації 

думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 

"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших 

питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720  

"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в 

документах, що містить перевірену аудитором 

фінансову звітність, МСА 240 "Відповідальність 

аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 

фінансової звітності". 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання 

відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас 

планувати і здійснювати аудиторську перевірку з 

метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, 

що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, 

які підтверджують суми й розкриття інформації у 

фінансових звітах, а також оцінку застосованих 

принципів бухгалтерського обліку й суттєвих 

попередніх оцінок, здійснених управлінським 

персоналом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЦИНК", включаючи оцінку ризиків 

суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 

шахрайства або помилки.  

Аудит включає також оцінку відповідності 

використаних облікових політик, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським 

персоналом, та загального подання фінансової 

звітності. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 

заходи внутрішнього контролю, що стосуються 



складання та достовірного подання суб'єктом 

господарювання фінансової звітності, з метою 

розробки аудиторських процедур, які відповідають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективності внутрішнього контролю суб'єкта 

господарювання. 

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону 

України "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 

2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, 

Закону України "Про  державне  регулювання  

ринку  цінних паперів  в  Україні" від 30.10.1996 

року № 448/96-ВР з наступними змінами та 

доповненнями, Закону України "Про цінні папери та 

фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з 

наступними змінами та доповненнями, Міжнародних  

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг, виданих 

Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання 

впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості 

національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 

26.01.2017 року №338/8  (надалі - МСА), з 

урахуванням  інших нормативних актів, що 

регулюють діяльність учасників Фондового ринку.   

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених 

управлінським персоналом ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦИНК", також 

оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. 

Перевіркою не розглядалося питання правильності 

сплати податків, зборів, обов'язкових платежів. 

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, 

забезпечують достатню та відповідну основу для 

висловлення аудиторської думки. 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої 

впевненості, що фінансова звітність у 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, якщо 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 вимог МСА, ми 

використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім 

того, ми: 

o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого 

викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 

аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо 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, 

неправильні твердження або нехтування заходами 



внутрішнього контролю; 

 o отримуємо 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; 

 o оцінюємо прийнятність застосованих облікових 

політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених 

управлінським персоналом; 

 o доходимо висновку щодо прийнятності 

використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку та на основі отриманих 

аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує 

суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів можливість 

продовжити безперервну діяльність суб'єкта 

перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо 

існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу в своєму звіті аудитора до 

відповідних розкриттів 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.  

o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст 

фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність 

операції та події, що покладені в основу її складання, 

так, щоб досягти достовірного відображення. Ми 

повідомляємо тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, інформацію про запланований обсяг 

і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 

результати, включаючи будь-які суттєві недоліки 

заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час 

аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали  

відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та 

повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 

могли б обґрунтовано вважатись такими, що 

впливають на нашу незалежність, а також, де це 

застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З 

переліку всіх питань, інформація щодо яких 

надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше 

значення під час аудиту фінансової звітності 

поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 

питаннями аудиту.   

 

ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  

ВИМОГИ 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦИНК ", 

(далі - Товариство),    зареєстроване     відповідно    

до     Законів     України     "Про     акціонерні     

товариства"  від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними 

змінами та доповненнями, "Про зовнішньоекономічну 

діяльність"  від 16.04.1991 року № 959-XII з 

наступними змінами та доповненнями, та інших 

законодавчих актів. 

Товариство є юридичною особою, має самостійний 

баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм 



найменуванням.  

У своїй  діяльності Товариство  керується 

чинним законодавством, іншими внутрішніми 

нормативними документами, рішеннями. 

Станом на 31.12.2020 р. відокремлених підрозділів у 

Товариства  немає. 

Основні відомості про Товариство 

Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЦИНК" 

Скорочена назва підприємства   ПРАТ "ЦИНК" 

 

Організаційно-правова форма підприємства 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ознака особи Юридична 

Код за ЄДРПОУ 32609581 

Місцезнаходження: Україна, 85102, Донецька обл., 

місто Костянтинівка, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

, будинок 1 

Дата державної реєстрації 09.07.2003 Дата запису: 

11.04.2005 

Ліцензія  Серія АЕ № 199212 видана 

Міністерством екології та природних ресурсів . 

Вид діяльності : Операції у сфері поводження з 

небезпечними відходами. 

Серія АВ № 611891 видана Державною службою 

України з контролю за наркотиками  

Вид діяльності : 

Придбанння,зберігання,знищення,використання 

прекурсорів  

Свідоцтво  326095805149 (ПДВ) 

Номер запису в ЄДР 12691200000000230 

Основні види діяльності КВЕД: 24.43 Виробництво 

свинцю, цинку й олова (основний);  

20.13 Виробництво інших основних неорганічних 

хімічних речовин; 24.45 Виробництво інших 

кольорових металів; 

46.72 Оптова торгівля металами та металевими 

рудами;  

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;  

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна;  

38.32 Відновлення відсортованих відходів 

Дата внесення останніх змін до Статуту зміни 

затверджені загальними  зборами акціонерів 

протокол № 13 від 30.03.2011 , 30.03.2012 р.  

державна реєстрація змін. 

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників

 Керівник - генеральний директор ДУВАНОВ 

АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

Головний бухгалтер -  СТРІКАЛІС ТЕТЯНА 

ВІКТОРІВНА. 

Середня кількість працівників - 99 (2020р) 

 

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність 

Товариства складену за Національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку, а саме: 

" Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) 

станом на 31.12.2020 року; 

" Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік; 

" Звіт про рух грошових коштів (за прямим 

методом), (Форма № 3) за 2020 рік; 

" Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 



рік; 

" Примітки фінансової звітності (Форма №5) за 

рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. 

Фінансова звітність Товариства за 2020 фінансовий 

рік є звітністю, яка відповідає вимогам Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі 

- НП(С)БО).  

Фінансова звітність складена на основі принципу 

історичної (фактичної) вартості. 

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно 

до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг 

а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку 

станом на дату його формування та інших стандартів, 

що стосуються підготовки аудиторського висновку. 

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з 

вимогами Закону України "Про  державне  

регулювання  ринку  цінних паперів  в  Україні" від 

30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та 

доповненнями,  Закону України "Про цінні папери та 

фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з 

наступними змінами та доповненнями, Закону 

України " Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 

2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, 

"Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, 

з наступними змінами та доповненнями та 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в 

якості національних, які використовуються під час 

аудиторської перевірки фінансової звітності 

Товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти 

вимагають, щоб планування і проведення аудиту було 

спрямовано на одержання розумних доказів 

відсутності суттєвих перекручень і помилок у 

фінансовій звітності Товариства. 

Аудитори керувалися законодавством України у сфері 

господарської діяльності та оподаткування, 

встановленим порядком ведення бухгалтерського 

обліку і складання фінансової звітності, 

міжнародними стандартами аудиту, використовували 

як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського 

контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і 

власні методичні прийоми (документальні, 

розрахунково-методичні узагальнення результатів 

аудиту). Перевірка проводилась відповідно до вимог 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 

701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та 

планувалось, в рамках обмежень, встановлених 

договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з 

урахуванням розміру суттєвості помилок з метою 

отримання достатньої інформації про відсутність або 

наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій 

звітності та задля складання висновку про ступінь 

достовірності фінансової звітності  та надання оцінки 

реального фінансового стану об'єкта перевірки. Під 

час аудиту проводилось дослідження, шляхом 

тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої 

інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також 

оцінка відповідності застосованих принципів обліку 



та звітності в Україні, чинних протягом періоду 

перевірки. 

Використовуючи загальнонаукові та специфічні 

методичні прийоми, були перевірені дані, за якими 

була складена перевірена звітність. Під час перевірки 

були досліджені бухгалтерські принципи оцінки 

матеріальних статей балансу, що застосовані на 

об'єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних 

активів, методи амортизації основних засобів, тощо.  

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні 

аудиторські докази для висловлення нашої думки. 

Опис аудиторської перевірки та опис важливих 

аспектів облікової політики 

 

Планування і проведення аудиту було спрямоване на 

одержання розумних підтверджень щодо відсутності у 

фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження 

здійснювалось шляхом тестування доказів на 

обґрунтування сум та інформації, розкритих у 

фінансовій звітності, а також оцінка відповідності 

застосованих принципів обліку нормативним вимогам, 

щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в 

Україні, чинним протягом періоду перевірки. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з 

вимогами Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку (надалі - НП(С)БО), та 

Облікової політики ПРАТ "ЦИНК". 

Фінансова звітність Товариства  складена станом на 

кінець останнього дня звітного року.  

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих 

стандартів фінансової звітності                                         

ПРАТ "ЦИНК", а також оцінку загального подання 

фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової 

звітності вимагає від керівництва розрахунків та 

припущень, що впливають на суми активів та 

зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а 

також на суми доходів та витрат, що відображаються 

у фінансових звітах протягом звітного періоду.  

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки 

виходив з того, що дані та інформація, які надані в 

первинних документах, є достовірними та такими, які 

відповідають суті здійснених господарських операцій. 

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про 

стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

 

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2020 

року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно 

подає фінансову інформацію про Товариство станом 

на 31.12.2020 року згідно з нормативними вимогами 

щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 

Україні. 

Товариство для складання фінансової звітності 

використовує Концептуальну основу за 

Національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. Аудиторською перевіркою 

було охоплено повний пакет фінансової звітності, 

складені станом на 31.12.2020 року. 

На Товаристві фінансова звітність складалась 

протягом 2020 року своєчасно та представлялась до 

відповідних контролюючих органів. 

Бухгалтерський облік Товариства ведеться з 

використанням комп'ютерної техніки та програмного 

забезпечення 1С-бухгалтерія. 



Фінансова звітність Товариства за 2020 рік своєчасно 

складена та подана до відповідних державних органів 

управління у повному обсязі. В цілому методологія та 

організація бухгалтерського обліку у Товаристві 

відповідає встановленим вимогам чинного 

законодавства та прийнятої Товариством облікової 

політики за 2020 рік Аудиторською перевіркою 

підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві 

протягом 2020  року вівся в цілому у відповідності до 

вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 

року з наступними змінами та доповненнями, 

відповідно до Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку та Інструкції "Про 

застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств та організацій", затвердженої 

Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з 

наступними змінами та доповненнями та інших 

нормативних документів з питань організації обліку. 

Порушень обліку не виявлено. 

Розкриття інформації щодо обліку необоротних 

активів 

 

На думку аудиторів, облік  необоротних активів 

Товариства, відповідає чинному законодавству 

України, а саме: згідно обраній концептуальній 

основі, Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій від 

30.11.1999 року  

№ 291.  

Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. 

За перевірений період незалежною аудиторською 

перевіркою встановлено, що необоротні активи ПРАТ 

"ЦИНК", складають 22241 тис грн. станом на 

31.12.2020 року, у т. ч. нематеріальні активи за 

залишковою вартістю станом на 31.12 2020 року - 0 

тис грн., основні засоби за залишковою вартістю 

станом на 31.12.2020 року - 4885  тис грн. 

Незавершені капітальні інвестиції станом на 

31.12.2020 року становлять - 17356 тис грн. 

Балансова вартість необоротних активів ПРАТ 

"ЦИНК" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років: 

Необоротні активи На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 

р. Зміни(+,-) 

Нематеріальні активи(тис грн) - - - 

Основні засоби(тис грн) 4290 4885 +595 

Незавершені капітальні інвестиції(тис грн) 6151

 17356 +11205 

Разом 10441 22241 +11800 

Розкриття інформації щодо обліку запасів 

Аудит даних запасів Товариства станом на 31.12.2020 

р. свідчить, що облік запасів, ведеться згідно обраній 

концептуальній основі, а саме: Національним 

положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.  

Проведена Товариством інвентаризація була 

проведена вірно згідно з "Положенням про 

інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 

року № 879 з наступними змінами та доповненнями.  

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 

31.12.2020 року запаси Товариства складають 

10731тис грн, у т. ч.: виробничі запаси  - 1105 тис грн, 



незавершене виробництво  - 534 тис грн, готова 

продукція -171 тис грн. Зауважень до обліку не 

виявлено. 

Запаси ПРАТ "ЦИНК станом на 31 грудня 2020 та 

2019 років представлені наступним чином:       

Запаси На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р.

 Зміни(+,-) 

Запаси (тис грн), в т. ч.: 21608 10731 -10877 

Виробничі запаси (тис грн) 3779 1105 -2674 

Незавершене виробництво (тис грн) 6189              

-          -6189 

Готова продукція (тис грн) 3258 171 -3087 

Товари (тис грн) 8382 9455 +1073 

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської 

заборгованості 

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства 

станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік 

дебіторської заборгованості, ведеться згідно з чинним 

законодавством України. Облік дебіторської 

заборгованості вівся згідно з обраною 

концептуальною основою. Проведена Товариством 

інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним 

законодавством "Положення про інвентаризацію 

активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з 

наступними змінами та доповненнями.  

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 

31.12.2020 року становить: дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, роботи, послуги - 241230 тис 

грн, дебіторська заборгованість за розрахунками за 

виданими авансами відсутня, дебіторська 

заборгованість за розрахунками з бюджетом - 1 тис 

грн, інша поточна дебіторська заборгованість -  74193 

тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.                                                                                                                                                         

Дебіторська заборгованість ПРАТ "ЦИНК" станом на 

31 грудня 2020 та 2019 років представлена наступним 

чином:                                                                             

Дебіторська заборгованість На 31.12. 2019 р.

 На 31.12.2020 р. Зміни (+,-) 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги (тис грн) 232537 241230

 +8693 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за 

виданими авансами (тис грн) - - - 

дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом (тис грн) 1 1 - 

Інша поточна дебіторська заборгованість (тис грн)

 82932 74193 -8739 

Разом 315470 315424 -46 

 

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік 

розрахунків 

 

Облік касових та банківських операцій Товариства, 

відповідає чинному законодавству України. Порушень 

в обліку грошових коштів не виявлено. За перевірений 

період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих 

вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на 

розрахунковому рахунку відповідають даним 

аналітичного обліку, даним касової книги та даним 

банківських виписок. 

Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства сума 

грошових коштів та їх еквівалентів - 8768 тис грн.  

Гроші та їх еквіваленти ПРАТ "ЦИНК станом на 31 



грудня 2020 та 2019 років представлені наступним 

чином:                                                                 

Гроші та їх еквіваленти На 31.12. 2019 р. На 

31.12.2020 р. Зміни (+,-) 

Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.: 5866 8768

 +2902 

Готівка 0 0 - 

Рахунки в банках 5866 8768 +2902 

Депозити - - - 

 

 

№ Назва банку № рахунку Валюта

 Примітки 

1 2 3 4 5 

1 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

 UA343353480000026008053613415 грн.

 поточний 

2 АТ "АЛЬФА-БАНК"

 UA153003460000026007023968401 грн.

 поточний 

3 АТ "АЛЬФА-БАНК"

 UA153003460000026007023968401 Рубль 

РФ поточний 

4 АТ "СБЕРБАНК" UA40 

320620000026003013002877 грн. поточний 

5 АТ "СБЕРБАНК" UA40 

320620000026003013002877 Рубль РФ

 поточний 

6 АТ "СБЕРБАНК" UA40 

320620000026003013002877 Долар США

 поточний 

7 АТ "СБЕРБАНК" UA40 

320620000026003013002877 Євро поточний 

 

Розкриття інформації щодо поточних фінансових 

інвестицій 

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки 

даних інвестиційної діяльності Підприємства, аудитор 

підтверджує, що станом на 31.12.2020 року поточні 

фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2020 

року відсутні. 

Розкриття інформації щодо інших оборотних активів  

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки 

даних щодо інших оборотних активів Підприємства, 

аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року 

інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 

року становить 2368 тис грн. Зауважень до обліку не 

виявлено. 

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і 

забезпечень у фінансовій звітності 

 

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань 

здійснюється відповідно до Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції про 

застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх 

статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 

31.12.2020 року, а саме: в ІІІ розділі "Поточні 

зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами 

звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка 

проведена згідно з вимогами чинного законодавства 

України.  

Фактичні дані про зобов'язання Товариства  вірно 



відображені у статті балансу - векселі видані  станом 

на 31.12.2020 року становить -  9799 тис грн., поточна 

кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги станом на 31.12.2020 року становить -  

318545 тис грн, поточна кредиторська заборгованість 

за розрахунками з бюджетом - 81 тис грн., поточна 

кредиторська заборгованість за розрахунками зі 

страхування - 71 тис грн., поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками з оплати праці  -284 

тис грн. 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами станом на 31.12.2020 року становить - 144 

тис грн. 

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2020 року - 

15763 тис грн.  

Поточні зобов'язання та забезпечення ПРАТ "ЦИНК" 

станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені 

наступним чином:                                                                             

Поточні зобов'язання та забезпечення На 31.12. 2019 

р. На 31.12.2020 р. Зміни (+,-) 

Векселі видані 9799 9799 0 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги (тис грн) 315936 318545

 +2609 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 

з бюджетом (тис грн) 66 81 +15 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 

зі страхування (тис грн) 48 71 +23 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 

з оплати праці (тис грн) 211 284 +73 

Поточна кредиторська заборгованість за  одержаними 

авансами (тис грн) 12 144 +132 

Інші поточні зобов'язання (тис грн)           14815

 15763 +948 

Разом 340887 344687 +3800 

Інформація про відсутність у заявника прострочених 

зобов'язань щодо сплати податків 

(наявність/відсутність податкового боргу) та зборів 

 

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та 

зборів не виявлено. 

Інформація про наявність/відсутність у Товариства 

правопорушень на ринку цінних паперів 

 

Протягом 2020 року  не були виявлені факти 

правопорушення ПРАТ "ЦИНК " (надалі - 

Товариство) вимог чинного законодавства щодо 

розкриття інформації на фондовому ринку. 

Розкриття інформації про статутний та власний 

капітал 

Аудиторами підтверджується дотримання вимог 

порядку формування Статутного капіталу; 

правильність відображення в обліку внесків до 

Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного 

обліку рахунку 40 "Зареєстрований (Статутний) 

капітал".  

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску 

акцій ПРАТ "ЦИНК " №127/05/1/10 від 02 липня 2010 

року: Статутний капітал Товариства складає 

1641078,00 грн., розділений на 1641078 шт. простих 

іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. кожна, 

емітованих у без документальній формі. 

Нову редакцію Статуту затверджено загальними  



зборами акціонерів протокол № 13 від 30.03.2011 ; 

30.03.2012 р.  державна реєстрація змін. Протягом 

свого існування у Товаристві не змінювались 

учасники і в той же час розмір статутного капіталу 

залишався незмінним. Він був повністю сплачений 

грошовими коштами.   Станом на 31 грудня 2020 

року розмір відображеного у фінансовій звітності 

статутного капіталу Товариства відповідає розміру, 

який заявлений у статутних документах, в сумі  

1641,0 тис. грн. Частки статутного капіталу 

Товариства сформовані наступним чином:  

Склад учасників Вартість частки (грн.)

 Відсоток в статутному капіталі (%) 

Відкрите акціонерне товариство "Укрцинк" 

(ідентифікаційний код 00194317) 804128.00

 49 

Куліш Михайло Петрович (ідентифікаційний код   

2648400334) 443091.00 27 

Паламарчук Ігор Станіславович (ідентифікаційний код  

2606125315) 393859.00 24 

В  С  Ь  О  Г  О: 1641078.00 100 

      Внесені для формування статутного капіталу 

кошти були використані на здійснення професійної 

діяльності Товариства. 

У Товариства відсутні прострочені зобов'язання щодо: 

сплати податків та зборів, несплачених штрафних 

санкцій за порушення законодавства про фінансові 

послуги, у тому числі на ринку цінних паперів. 

Станом на 31.12.2020 року величина зареєстрованого 

(пайового) капіталу згідно  з даними фінансової 

звітності (які аудитор підтверджує) наступна:  

" Зареєстрований(пайовий)  капітал - 1641  тис  

грн; 

" Сплачений статутний капітал  - 1641 тис  грн; 

" Неоплачений капітал - відсутній. 

 

Станом на 31.12.2020 року статутний капітал 

Товариства сформовано та сплачено в повному обсязі, 

що складає 1641 тис  грн. 

Станом на 01.01.2020 року нерозподілений прибуток 

становив 15150 тис грн, станом на 31.12.2020 року 

нерозподілений прибуток становить 13204 тис грн. 

 

Структура власного капіталу Товариства: 

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного 

року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1641

 1641 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

 1401 - - 

Капітал у дооцінках 1405 - - 

Додатковий капітал 1410 - - 

Емісійний дохід 1411 - - 

Накопичені курсові різниці 1412 - - 

Резервний капітал 1415 - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 1420 15150 13204 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал 1430 - - 

Інші резерви 1435 - - 

Усього 1495 16791 14845 

 

На нашу думку, інформація про власний капітал 



достовірно та справедливо відображена у фінансовій 

звітності і відповідає вимогам Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку. 

 

Розкриття інформації про відповідність вартості 

чистих активів 

 

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи 

за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2020 

року складають: 

Необоротні активи                                           

22241 тис грн. 

Оборотні активи                                               

337291 тис  грн. 

    РАЗОМ  активи                                          

359532 тис грн. 

Довгострокові зобов'язання                            - 

Поточні зобов'язання                                      

344687 тис  грн. 

    РАЗОМ  зобов'язання                               

344687 тис  грн. 

    Чисті активи: 

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання 14845 тис 

грн. 

Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів 

складає 14845 тис грн. 

Аналіз фінансового стану 

 

Для проведення аналізу фінансових показників 

Товариства використано фінансову звітність станом 

на 31.12.2020 року, у складі: Балансу (Звіт про 

фінансовий стан) Форма № 1, Звіту про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, 

Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) 

Форма № 3, Звіту про власний капітал (Форма № 4), 

Приміток до фінансової звітності (Форма №5) за 2020 

рік. 

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 

01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась на 

підставі розрахунків наступних показників: 

Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ  

ЗНАЧЕННЯ 

  На 01.01.2020 р. На 31.12.2020 р. 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25…0,5

 0,02 0,03 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності >1 1,02

 0,98 

3. Коефіцієнт структури капіталу <1 20,3

 23,22 

4. Коефіцієнт рентабельності активів Якнайбільше

 -0,01% -0,55% 

 

Інформація про пов'язаних осіб 

 

Відповідно до вимог МСА 550 "Пов'язані особи" 

аудитори звертались до управлінського персоналу  із 

запитом щодо надання списку пов'язаних осіб  та, за 

наявності таких осіб, характеру  операцій з ними, а 

також провели достатні аудиторські процедури, 

незалежно від наданого запиту з метою впевненості 

щодо наявності або відсутності таких операцій. 

Протягом 2020 року пов'язаними сторонами 



Товариства були: 

Голова наглядової ради - (незалежний директор) - 

Вовненко Вадим Петрович 

Генеральний директор  - Дуванов Андрій 

Анатолійович 

Головний бухгалтер - Стрікаліс Тетяна Вікторівна  

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК 

(КОНТРОЛЕР) - КУЛІШ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ. 

 Протягом 2020 року операції з пов'язаними 

сторонами здійснювалися в рамках звичайної 

господарської діяльності Товариства. 

Події після дати балансу 

 

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій 

після дати балансу, які не знайшли відображення у 

фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий 

вплив на фінансовий стан Товариства. 

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що 

фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку 

з вищенаведеною інформацію, що розкривається 

Товариством та подається до Комісії з цінних паперів 

та фондового ринку. 

Подією після звітної дати визнається факт 

господарської діяльності, який надав інформацію про 

ситуації на дату фінансових звітів, що можуть 

потребувати  коригувань або про ситуації, що 

виникли після дати складання фінансової звітності, які 

можуть потребувати розкриття або може вплинути на 

фінансовий стан, рух грошових коштів або результати 

діяльності організації і який мав місце в період між 

звітною датою і датою підписання бухгалтерської 

звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші 

події"). 

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту 

відсутність подій після дати балансу,  наявність яких 

потребує необхідність проведення коригування 

фінансової звітності. 

Нами було також розглянуто, чи існують події або 

умови, які можуть поставити під значний сумнів 

здатність суб'єкта господарювання безперервно 

продовжувати діяльність, оцінені оцінки 

управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта 

господарювання безперервно продовжувати діяльність 

згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та 

визначено, що не  існує суттєвої невизначеності, що 

стосується подій або умов, які окремо або в 

сукупності можуть поставити під значний сумнів 

здатність суб'єкта господарювання безперервно 

продовжувати діяльність. Аудитори дійшли 

впевненості у тому, що загроза безперервності 

діяльності відсутня. 

 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, 

які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної 

особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього 

впливу, зокрема про склад і структуру фінансових 

інвестицій 

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було 

виявлено інформації про наявність інших фактів та 

обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність 

Товариства у майбутньому. 

Станом на 31.12.2020 року Товариство має фінансових 

інвестиції . 



 

Інформація про наявність та обсяг непередбачених 

активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких 

на балансі є достатньо високою 

 

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про 

наявність та обсяг непередбачених активів/або 

зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є 

достатньо високою не виявлено.  

 

Інформація щодо іншої фінансової звітності 

відповідно до Законів України та 

нормативно-правових актів Комісії 

 

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась 

на підставі МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо 

іншої інформації в документах, що містять перевірену 

аудитором фінансову звітність". Для отримання 

розуміння наявності суттєвої невідповідності або 

викривлення фактів між іншою інформацією та 

перевіреною аудиторами фінансовою звітністю 

виконувались аудиторами запити до управлінського 

персоналу Товариства та аналітичні процедури. 

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, 

що підлягала аудиту та іншою інформацією не 

встановлено. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ 

ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ 

 

Наша думка щодо фінансової звітності не 

поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 

іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом 

фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомлення з іншою інформацією. 

Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у 

Звіті про управління складеного відповідно до  

Закону України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. 

Аудитор зазначає, що інформація наведена у цьому 

Звіті про управління представлена користувачам з 

метою достовірного уявлення про результати 

діяльності підприємства, перспективи його розвитку, 

зокрема, про основні ризики й невизначеності 

діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених 

стратегічних планів розвитку компанії.  

Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією 

іншою інформацією наведеною у Звіті про управління 

і фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка 

аудитора або нашими знаннями, отриманими під час 

аудиту досліджується на предмет викривлення. Якщо 

на основі проведеної нами роботи ми доходимо 

висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 

інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б 

включити до звіту. 

 

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ  

 

Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ "ЦИНК" 

згідно Кодексу Етики Професійних Бухгалтерів Ради з 

міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 



("Кодекс РМСЕБ") та етичним вимогам, застосовними 

в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а 

також виконували інші обов'язки з етики відповідно 

до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фірма 

стверджує, що ключовий партнер і аудиторська група 

яка приймала учать в перевірці Компанії: 

1) не мала прямих родинних стосунків з членами 

органів управління суб'єкта господарювання, що 

перевіряється;  

2) не мала особистих майнових інтересів у суб'єкта 

господарювання, що перевіряється;  

3) аудитор не є членом органів управління, 

засновником або власником суб'єкта господарювання, 

що перевіряється;  

4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, 

що перевіряється;  

5) аудитор не є працівником, співвласником 

дочірнього підприємства, філії чи представництва 

суб'єкта господарювання, що перевіряється;  

6) винагороди за надання аудиторських послуг 

враховує необхідний для якісного виконання таких 

послуг час, належних навичок, знань, професійної 

кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;  

7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його 

незалежності.  

Протягом 2020 року, аудиторська фірма не надавала 

послуг, на які встановлені обмеження статтею 4 

Закону України "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" від 21.12.2017р №2258. 

Аудитор не надавав безпосередньо або 

опосередковано послуги Компанії, які зазначені у 

частині четвертій статті 6 Закону України "Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 

21.12.2017р №2258. 

 

АУДИТОРСЬКІ ОЦІНКИ  

 

Проведення аудиту завжди супроводжується певним 

ризиком. При перевірці аудитором було визначено 

оцінку ризиків: - властивий ризик на високому рівні; - 

ризик, пов'язаний із невідповідністю внутрішнього 

контролю (або ризик контролю) на високому рівні; - 

ризик не виявлення помилок та викривлень на 

середньому рівні. Виконуючи оцінку цих ризиків, 

аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання 

суб'єктом господарювання фінансової звітності, а 

також оцінку відповідності використаних облікових 

політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 

управлінським персоналом, та загального подання 

фінансової звітності.  

 

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА 

ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ 

 

Визначення обсягу аудиторської перевірки є 

предметом професійного судження аудитора про 

характер і масштаб робіт, проведення яких необхідно 

для досягнення цілей аудиту і диктується обставинами 

перевірки. При визначенні обсягу аудиту аудиторська 

фірма виходила згідно з вимог нормативних 

документів, що регламентують аудиторську 

діяльність, положень договору аудиторської фірми з 



Компанією і конкретних особливостей перевірки з 

урахуванням отриманих знань про діяльність 

економічного суб'єкта. При аудиторської перевірці 

основними стадіями перевірки були:  

- планування аудиту;  

- отримання аудиторських доказів;  

- використання роботи інших осіб і контакти з 

керівництвом економічного суб'єкта з третіми 

сторонами;  

- документування аудиту;  

- узагальнення результатів, формування і вираження 

думки щодо бухгалтерської звітності економічного 

суб'єкта.  

Аудиторська перевірка була спланована на основі 

досягнутого аудиторською фірмою розуміння 

діяльності економічного суб'єкта. В ході аудиту було 

отримано достатню кількість якісних аудиторських 

доказів, які послужили основою для формування 

аудиторської думки про достовірність бухгалтерської 

звітності Компанії. При проведенні аудиту 

дотримувалося раціональне співвідношення між 

витратами на збір аудиторських доказів і корисністю 

отриманої інформації. Однак незважаючи на 

вищевказані процедури, при перевірці існують 

властиві обмеження аудиту, та створюють невід'ємний 

ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових 

звітів не будуть виявлені, навіть при належному 

плануванні і здійснення аудиту відповідно до МСА. 

Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих 

викривлень через такі фактори, як використання 

суджень, тестувань, обмеження, властиві 

внутрішньому контролю, а також через те, що 

більшість доказів, доступних аудитору, є радше 

переконливими, ніж остаточними. Унаслідок цього 

аудитор може отримати лише обґрунтовану 

впевненість, що суттєві викривлення у фінансових 

звітах будуть виявлені.  

 

ПРО УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ, 

ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО 

ЗАКОНОДАВСТВА З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ 

ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД  

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних 

актів. 

Думка 

Ми перевірили інформацію зазначену у "Звіті 

керівництва" ПРАТ  "ЦИНК", складеного станом  на 

31 грудня 2020 року, згідно вимог  Закону України 

"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 

№ 3480-IV статті 40-1, ч. 3, п.п.1-4: п.п. 1,2 посилання 

на внутрішні документи ПРАТ  "ЦИНК", з організації 

корпоративного управління;                                                                                                                                                                    

п.п.3 інформація про проведені загальні збори 

акціонерів (учасників) ПРАТ  "ЦИНК",;та загальний 

опис  прийнятих на зборах рішень; п.п.4 

персональний склад наглядової ради та виконавчого 

органу ПРАТ  "ЦИНК",; інформація про проведені 

засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

 Ми перевірили інформацію зазначену у "Звіті 

керівництва" ПРАТ "ЦИНК", складеного станом на 31 

грудня 2020 року, згідно вимог Закону України "Про 

цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 

3480-IV статті 40-1, ч. 3, п.п. 5 - 9  : 



" п.5 опис основних характеристик систем 

внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента; 

" п.6 перелік осіб, які прямо або опосередковано 

є власниками значного пакета акцій емітента; 

" п.7 інформацію про будь-які обмеження прав 

участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента; 

" п.8 порядок призначення та звільнення 

посадових осіб емітента; 

" п.9 повноваження посадових осіб емітента. 

На нашу думку, інформація, викладена емітентом 

згідно вимог ч. 3 пункти 5 - 9,  статті 40 статті 40-1 

Закону України "Про цінні папери та фондовий 

ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV зі змінами, зазначена 

у "Звіті  керівництва", містить достовірну фінансову 

та нефінансову інформацію про діяльність 

підприємства, його стан та перспективи розвитку та 

розкриває основні ризики і невизначеності його 

діяльності. Інформація ПРАТ"ЦИНК", зазначена у 

"Звіті  керівництва" за звітний період та не містить 

суттєвих викривлень.  

Основа для думки. 

Ми перевірили інформацію зазначену у "Звіті  

керівництва"  ПРАТ  "ЦИНК", складеного станом на 

31 грудня 2020 року відповідно до вимог: 

 Закону України "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" - стаття 14 пункту 3 абз.5 

"про узгодженість Звіту керівництва, який складається 

відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю 

за звітний період; про наявність суттєвих викривлень 

у звіті керівництва та їх характер; 

       Закону України №3480-IV від 23 лютого 2006 

року "Про цінні папери та фондовий ринок" - ст.40??? 

Звіт керівництва - аудитор повинен висловити свою 

думку щодо інформації, зазначеною у п.5-9 частини 3, 

а також перевірити інформацію, зазначену в п.1-4 ч.3. 

        Наказу Міністерства фінансів  України від 7 

грудня 2018 року № 982 "Про затвердження 

Методичних рекомендацій зі складання звіту про 

управління" р.ІІ - "Зміст та порядок складання звіту 

про управління". 

        МСА 700 "Формування думки та складання 

звіту щодо фінансової звітності". 

 Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ 

"ЦИНК", згідно з етичними вимогами, відповідно до 

вимог Закону України  "Про фінансову звітність та 

аудиторську діяльність" та викладеними в частинах А 

та Б Кодексу етики для бухгалтерів Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

(Кодекс РМСЕБ),  застосовними до нашого аудиту, а 

також виконали інші обов'язки з етики відповідно до 

цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами 

аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки.            

Відповідальність управлінського персоналу за 

інформацію "Звіту керівництва". 

Управлінський персонал ПРАТ "ЦИНК", несе 

відповідальність за складання і достовірне подання 

інформації у "Звіті керівництва" та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку управлінський персонал 

визначає потрібною для того, щоб забезпечити 

складання інформації "Звіту керівництва", що не 



містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 

або помилки.  

Відповідальність аудитора щодо інформації 

зазначеної у "Звіті керівництва".  

Відповідальністю аудитора є отримання  

обґрунтованої впевненості, що інформація зазначена у 

"Звіті керівництва",  викладена емітентом згідно 

вимог ч. 3 пункти 5 - 9,  статті 40 статті 40-1 Закону 

України "Про цінні папери та фондовий ринок"  в 

цілому не містить суттєвого викривлення. 

Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України 

"Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність", аудитор вважає, що "Звіт про управління" 

є узгодженим з фінансовою звітністю за звітний 

період. Звіт про управління, що надається ПРАТ  

"ЦИНК", складено на виконання Закону України від 

05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону 

України № 996 "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні", у відповідності до 

Наказу Міністерства Фінансів України від 7 грудня 

2018 року № 982 "Про затвердження Методичних 

рекомендацій зі складання звіту про управління" та не 

містить суттєвих викривлень.  

Звіт про управління містить достовірну фінансову та 

не фінансову інформацію про діяльність 

підприємства, його стан і перспективи розвитку та 

розкриває основні ризики і невизначеності його 

діяльності.  

 

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО 

ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Інша інформація включає інформацію, яка міститься в 

обговоренні і аналізі керівництвом фінансового стану 

і результатів діяльності, однак, не включена в 

фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї. 

Відповідальність за іншу інформацію несе 

керівництво Компанії. Наша думка про фінансову 

звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не 

надаємо висновку, який виражає впевненість в 

будь-який формі в відношенні до цієї інформації. В 

зв'язку з проведенням аудиту фінансової звітності наш 

обов'язок полягає в ознайомлені з іншою інформацією 

і розгляді при цьому питань, які можуть бути не 

узгоджені з фінансовою звітністю, або нашими 

знаннями цих питань, які отримані під час аудиту. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо 

до висновку, що існує суттєве викривлення іншої 

інформації, ми повідомимо про цей факт. Ми не 

виявили таких фактів, які було б включити до звіту. У 

відповідності з ст. 401 Закону України "Про цінні 

папери та фондовий ринок" аудитор висловлює свою 

думку щодо інформації про систему внутрішнього 

контролю і корпоративне управління. Нами виконані 

певні процедури щодо розкриття цієї інформації. Ми 

оцінили наявні у Товариства засоби внутрішнього 

контролю і управління ризиками емітента шляхом 

тестування. Функціонування органів корпоративного 

управління регламентується Статутом та 

Положеннями про відповідні органи управління та 



контролю. Протягом звітного періоду не відбувалося 

змін у складі власників істотної участі акціонерів, які 

прямо або опосередковано є власниками значного 

пакета акцій емітента. 

 Протягом звітного року у Товариства функціонували 

наступні органи управління:  

Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; 

Генеральний Директор; Ревізор.                                                                 

Органи управління протягом періоду діяли в межах 

своїх повноважень та компетенції, що визначається 

Статутом. Управління поточною діяльністю 

виконується одноосібно директором, який виконує 

свої обов'язки згідно Закону України "Про акціонерні 

товариства", Статуту, внутрішніх Положень 

Товариства. Наглядова рада обирається загальними 

зборами і здійснює діяльність в межах своєї 

компетенції, визначених Статутом, Положенням про 

Наглядову раду, контролює і регулює діяльність 

виконавчого органу Товариства. Кількісний склад 

сформованих органів корпоративного управління 

відповідає вимогам Статуту. 

Протягом 2020 року фактори ризику, що впливали на 

підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. 

До внутрішніх факторів можна віднести стратегію 

Товаристві механізм її реалізації. До зовнішніх 

ризиків належать соціальні потрясіння, інфляція, 

зміна податкового законодавства, кон'юнктура, тощо. 

Зовнішнє середовище складається з факторів, якими 

Товариство може управляти і навпаки, але вона 

повинна їх враховувати у своїй діяльності. До 

складових, на які Товариство може впливати, 

належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш 

суттєвим зовнішнім фактором ризику, на яке 

Товариство не може вплинути, це ризик 

безперервності діяльності, можливості втрати активів, 

які розміщені на непідконтрольній Україні території. 

Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої і 

дієвої системи корпоративного управління, яка 

базується на вищезазначених принципах та 

регламентується внутрішніми документами, має вплив 

на ефективність його роботи, сприяє прибутковості і 

стабільності, збільшує довіри з боку акціонерів і 

формує довгострокові співвідношення з партнерами і 

суспільства в цілому. 

ІІІ. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ 

 

 

Ключовий партнер з аудиту  

(сертифікат №001199 

від 28.04.1994р)                                                                      

____________   Чирва Дмитро Васильович 

 

26 травня 2021 року 

 

Основні відомості про аудиторську компанію: 

Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ 

ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" 

Скорочена назва підприємства  ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ 

ЮКРЕЙН" 

Ознака особи Юридична 

Код за ЄДРПОУ 21326993 

Юридична адреса Україна, 04070, місто Київ, вул. 



Братська, будинок 5, квартира 11 

Адреса фактичного місцезнаходження Україна, 

04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 

11 

Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів № 0238 від 26.01.2001 року № 98 

Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів Свідоцтво  про відповідність 

системи контролю якості № 0244 Рішення АПУ 

№249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою 

України 

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право 

здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку

 включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес" 

Місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. 

Братська, будинок 5, квартира 11 

 

Основні відомості про умови договору на проведення 

аудиту: 

 

Дата та номер договору на проведення аудиту № 

2002/21-01  від 20 квітня 2021 року 

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 

20 квітня 2021 року по 26 травня 2021 року 

Дата складання аудиторського висновку 26 

травня 2021 рік 

  

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
 

Зміст твердження 

Річна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, промiжний звiт 

керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".  

Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставин, 

iснування яких створює заiнтересованiсть, вiдсутня;  

- iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй - 836950, шт., та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами 

обмеження таких прав передано iншiй особi - 0 шт. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 21 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581 

Територія  за КОАТУУ 1412600000 

Організаційно-правова 

форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО СВИНЦЮ, ЦИНКУ Й ОЛОВА за КВЕД 24.43 

Середня кількість працівників, осіб (1) 99   

Адреса, телефон: 85102, Донецька, д/н, м. Костянтинiвка, вул. Б. Хмельницького, 1 0627226324 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 

(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v  

за міжнародними стандартами фінансової звітності   

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2020 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу 

на міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000    

первісна вартість 1001 6 1 0 

накопичена амортизація 1002 (6) (1) 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 6151 17356 0 

Основні засоби 1010 4290 4885  

первісна вартість 1011 6785 7627 0 

знос 1012 (2495) (2742) 0 

Інвестиційна нерухомість 1015    

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи 1020    

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0 0 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

1030 0 0 0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 10441 22241  

II. Оборотні активи     

Запаси 1100 21608 10731 0 

- виробничі запаси 1101 3779 1105 0 

- незавершене виробництво 1102 6189 0 0 

- готова продукція 1103 3258 171 0 

- товари 1104 8382 9455 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 

1125 232537 241230 0 



Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 1130 0 0 0 

з бюджетом 1135 1 1 0 

- у тому числі з податку на прибуток 1136 0 1 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 

1140 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків 

1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 82932 74193 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 5866 8768 0 

- готівка 1166 0 0 0 

- рахунки в банках 1167 5866 8768 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 458 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

- в резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0 0 

- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

- в резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

- в інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 3835 2368 0 

Усього за розділом II 1195 347237 337291  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 357678 359532  

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу 

на міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1641 1641 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

- емісійний дохід 1411 0 0 0 

- накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15150 13204 0 

Неоплачений капітал 1425 0 0 0 

Вилучений капітал 1430 0 0 0 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 16791 14845  

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов'язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

- благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

- резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0 0 

- резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

- резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

- інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595    

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 9799 9799 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0 0 

товари, роботи, послуги 1615 315936 318545 0 



розрахунками з бюджетом 1620 66 81 0 

- у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

розрахунками зі страхування 1625 48 71 0 

розрахунками з оплати праці 1630 211 284 0 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 

1635 12 144 0 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 

з учасниками 

1640 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 

1645 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю 

1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 14815 15763 0 

Усього за розділом IІІ 1695 340887 344687  

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 357678 359532  

 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

статистики. 

Примітки: 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

статистики. 

Примітки: 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

статистики. 

Примітки: 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

статистики. 

Примітки: 

Звiт складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi таП(С)БО 2 "Баланс". Облiк 

основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства та Положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку (П(С)БО) 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та 

iнших необоротних матерiальних активiв. Для кожного об'єкту основних засобiв з метою амортизацiї визначено термiн 

корисного використання та лiквiдацiйна  вартiсть.  При передачi малоцiнних та швидкозношуючихся предметiв в 

експлуатацiю, облiк яких ведеться на рахунку 112, знос нараховується у розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi 

використання об'єкту. Аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдає його синтетичному облiку.  Залишкова вартiсть 

основних засобiв  акцiонерного товариства станом на 31.12.2020 р. - дорiвнює 4290 тис. грн. (первiсна вартiсть - 6785 тис. 

грн., знос - 2495 тис. грн., у т. ч. Будiвлi та споруди (рах. 103) - 4663 тис. грн., Машини та обладнання (рах.104) - 1671 тис. 

грн., Транспортнi засоби (рах. 105) - 3 тис. грн., Iнструменти, прилади та iнвентар (рах. 106) - 105 тис. грн., Iншi основнi 

засоби (рах. 109) - 209 тис. грн., Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (рах. 112) - 135 тис. грн. Нематерiальнi активи  

(субрах. 127) - 6  тис. грн.  За звiтний перiод амортизацiя склала 217 тис. грн. У звiтному роцi первiсна вартiсть основних 

засобiв збiльшилася на 149 тис. грн.   За звiтний перiод на пiдприємствi не було  вибуття основних засобiв   На 

пiдприємствi немає основних засобiв, вiдносно яких iснує обмеження володiння, користування та розпорядження. На 

пiдприємствi немає основних засобiв, що переданi в заставу. На пiдприємствi немає основних засобiв, що отриманi за 

рахунок цiльового фiнансування.  На пiдприємствi немає основних засобiв, що тимчасово не використовуються.    На 

балансi пiдприємства враховуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї в сумi 6151 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї на пiдприємствi не враховуються. Станом на 31.12.2020 р. на пiдприємствi необоротнi активи склали 10441 тис. 

грн.  Основнi засоби зношенi на пiдприємствi на 36,8%.    Облiк товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється у 

вiдповiдностi з дiючим П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею запасiв являється кожне найменування цiнностей. Станом на 

31.12.2020 р. запаси, розрахованi вiдповiдно до вимог нових нацiональних стандартiв, складають 21608 тис. грн., в т. ч. 

виробничi запаси 3779 тис. грн. Склад виробничих запасiв пiдприємства слiдуючий: - субрах. 201 "Сировина та матерiали" - 

3628 тис. грн.; - субрах. 203 "Паливо" - 15 тис. грн.; - субрах. 207 "Запаснi частини" - 133 тис. грн.;  рах. 25 

"Напівфабрикати" - 6189 тис.грн. - рах. 26 "Готова продукцiя" - 3258 тис. грн.; рах. 28 "Товари" - 8382.грн. Станом на 

31.12.2020р. МШП складають - 3 тис. грн.   До МШП вiдносяться предмети, якi використовуються на протязi не бiльше 

одного року або нормального операцiйного циклу. МШП повнiстю списуються на операцiйнi витрати за iдентифiкацiйною 

вартiстю на момент списання в експлуатацiю Для забезпечення збереження МШП в експлуатацiї ведеться оперативний 

кiлькiсний облiк по мiсцям експлуатацiї та матерiально-вiдповiдальних осiбна протязi всього термiну їх використання. 

Станом на 31.12.2020 р. готова продукцiя склала - 3258 тис. грн.   На 31.12.2020 р. грошовi кошти пiдприємства склали 

5866 тис. грн. Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi ведеться згiдно дiючого П(С)БО 10 "Дебiторська 

заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається у балансi за чистою реалiзацiйною 

вартiстю, що дорiвнює дебiторськiй заборгованостi з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв, який в 2020 роцi не 

формувався, та станом на 31.12.2020 р. склала 232537 тис. грн.  Дебiторська заборгованiсть з бюджетом склала на 

31.12.2020 р. - 1 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 р. склала 82932 тис.грн. Витрати 



майбутніх періодів станом на 31.12.2020 р. - 458 тис.грн. Інші оборотні активи станом на 31.12.2020 р. склали: 3834 тис. грн. 

Разом Оборотнi активи на пiдприємствi склали 347237 тис. грн.  Згiдно з установчими документами Товариством визначено 

статутний капiтал у розмiрi 1 641 078 (один мiльйон шiстьсот сорок одна тисяча сiмдесят вiсiм) грн. 00 коп., який подiлено 

на 1 641 078 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 гривня. Фактично на 31.12.2020 р. статутний капiтал сплачено 

повнiстю. Станом на 31.12.2020 р. власний капiтал пiдприємства складається з: - Статутного капiталу у розмiрi 1641 тис. 

грн.; - Нерозподiлений прибуток у розмiрi 15150 тис. грн., який становив 15160 тис. грн. на початок року, зменшився на 

суму отриманого збутку за 2020 рiк у сумi 10 тис. грн.  Облiк зобов'язань на пiдприємствi ведеться згiдно П(С)БО 11 

"Зобов'язання". Поточнi зобов'язання оцiнюються в балансi по сумi погашення, тобто не дисконтованнiй сумi грошових 

коштiв чи їх еквiвалентiв, яка, як очiкується, буде виплачена для погашення зобов'язаннь. Поточнi зобов'язання оцiнюються 

в балансi по сумi погашення, яка, як очiкується, буде виплачена в процесi звичайної дiяльностi пiдприємства без 

дисконтування. Сума поточних зобов'язань на 31.12.2020 р. становить 340887 тис. грн., склад її слiдуючий: - Векселi виданi 

- 9799 тис. грн.; - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 315936 тис. грн.. - Поточнi зобов'язання з 

бюджетом - 66 тис. грн.; - зi страхування - 48 тис. грн.; - з оплати працi - 211 тис. грн.; -Поточна кредиторська 

заборгованість за одержаними авансами - 12; - iншi поточнi зобов'язання - 14815 тис. грн. Облiк позикових коштiв 

здiйснюється згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" та облiковується на рахунках класу 5 "Довгостроковi зобов'язання". 

Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються проценти оцiнюються в балансi пiдприємства по теперiшнiй вартостi, 

тобто дисконтованiй сумi майбутнiх платежiв (з вирахуванням очiкуваного вiдшкодування), яка, як очiкується, буде 

необхiдна для погашення зобов'язань. Пiдприємство не мало довгострокових  зобов'язань на початок та кiнець звiтного 

року. Облiк короткострокових позикових коштiв ведеться згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" на рахунку 601 

"Короткостроковi кредити банкiв в нацiональнiй валютi", якi в звiтному перiодi на пiдприємствi не враховувалися. Разом 

довгострокових та поточних зобов'язань - 340887 тис. грн. Бухгалтерський облiк коштiв забезпечення наступних витрат i 

платежiв на пiдприємствi вiдповiдає П(С)БО 15 "Доход" (п.п 16-19). В звiтному роцi забезпечення наступних витрат та 

цiльового фiнансування на пiдприємствi не враховувалися. Доходи майбутнiх перiодiв оцiнюються в балансi пiдприємства 

по справедливiй вартостi отриманих активiв. На 31.12.2020 р. доходи майбутнiх перiодiв склали 0,0 тис. грн. 
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Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581 
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Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2020 р. 
 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 39716 53071 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (37463) (48346) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий:    

прибуток 2090 2253 4725 

збиток 2095   

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 10788 3877 

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2121 0 0 

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 (2177) (2055) 

Витрати на збут 2150 (787) (1009) 

Інші операційні витрати 2180 (12138) (5243) 

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2181 0 0 

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    

прибуток 2190  295 

збиток 2195 (2061)  

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 128 1 

Інші доходи 2240 0 0 

- дохід від  благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 0 0 

Втрати від участі в капіталі 2255 0 0 

Інші витрати 2270 0 0 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування:    

прибуток 2290  296 

збиток 2295 (1933)  

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -13 -306 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат:    

прибуток 2350   

збиток 2355 (1946) (10) 

II. Сукупний дохід 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 



1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1946 -10 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 16899 14584 

Витрати на оплату праці 2505 7396 6839 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1539 1425 

Амортизація 2515 295 216 

Інші операційні витрати 2520 12138 5243 

Разом 2550 38267 28307 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Стаття Код 

рядка 

За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки: 

Звiт складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО 3 "Звiт про 

фiнансовi результати". Чистий дохiд (виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2020 рiк склав 53071  тис. 

грн. Iнший операцiйний дохiд 3877 тис. грн. ( дохiд вiд реалiзованих виробничих запасiв, дохiд вiд списання кредиторської 

заборгованості, дохід від операційної курсової різниці), iншi фінансові доходи - 1 тис. грн. (нарахованi проценти банку на 

залишок коштiв на рахунку), надзвичайнi доходи - 0,0 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати - 2055 тис.грн. Витрати на збут - 

1009 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 5243 тис.грн Аналiтичний облiк складу витрат здiйснюється за видами витрат. За 

2020 рiк собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 48346 тис. грн., податок на прибуток - 306 тис. грн. (сума податку на прибуток 

згiдно Декларацiї по податку на прибуток за 2020 р.) Таким чином, фiнансовий результат за 2020 рiк склав чистий збиток в 

сумi 10 тис. грн. 

 

 

 Керівник   Дуванов Андрій Анатолійович 

 

 Головний бухгалтер   Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 21 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581 

 найменування   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

За 2020 р. 
 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 46960 62472 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 288 123 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 144 0 

Надходження від повернення авансів 3020 800 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 

3025 128 1 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 19016 2009 

Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 3100 (24989) (30735) 

Праці 3105 (6145) (5619) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1622) (1560) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1594) (1893) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (13) (359) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (12) (35) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (1569) (1499) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (6821) (724) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 0 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0 0 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0 

Інші витрачання 3190 (11880) (14777) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14285 9297 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації:    

фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

відсотків 3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання:    

фінансових інвестицій 3255 0 0 

необоротних активів 3260 (11383) (6118) 

Виплати за деривативами 3270 0 0 

Витрачання на надання позик 3275 0 0 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 0 0 



Інші платежі 3290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (11383) (6118) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на:    

Викуп власних акцій 3345 0 0 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 0 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 0 0 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 0 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 0 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах 

3375 0 0 

Інші платежі 3390 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2902 3179 

Залишок коштів на початок року 3405 5866 2687 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 8768 5866 

 

Примітки: 

Звiт складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi та П(С)БО 4 "Звiт про рух 

грошових коштiв". Чистий рух коштiв вiд операцiоної дiяльностi за 2020 р.склав -9297тис.грн. (видаток). Чистий рух коштiв 

вiд iнвестицiйної дiяльностi за 2020 р.склав - 6118 тис.грн. (видаток). Чистий рух коштiв за 2020 р.склав - 3179 тис.грн. 

(видаток). 

 

 

 Керівник   Дуванов Андрій Анатолійович 

 

 Головний бухгалтер   Стрiкалiс Тетяна Вiкторiвна 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 21 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581 

 найменування   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
 

За 2020 р. 
 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період попереднього 

року 

  надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на:      

амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших негрошових 

операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних 

для продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів 

3550 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

3553 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості 

3554 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

3564 0 0 0 0 



розрахунками з оплати праці 

- збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 

3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:      

фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих:      

відсотків 3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення позик 3230 0  0  

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3235 0  0  

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання:      

фінансових інвестицій 3255 X 0 X 0 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275  X  X 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 

     

Надходження від:      

Власного капіталу 3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на:      

Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Cплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Cплату заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Придбання частки в дочірньому 

підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Виплати неконтрольованим часткам 

у дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки: 



д/в 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 21 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ЦИНК" за ЄДРПОУ 32609581 

 найменування   

 

Звіт про власний капітал 
 

За 2020 р. 
 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Код 

рядка 

Зареєстрований 

(пайовий) 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 1641 0 0 0 15150 0 0 16791 

Коригування:          

Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 

4095 1641 0 0 0 15150 0 0 16791 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 (1946) 0 0 (1946) 

Інший сукупний дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна 

до бюджету відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних (цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:          

Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 

акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 (1946) 0 0 (1946) 

Залишок на кінець року 4300 1641 0 0 0 13204 0 0 14845 

 

Примітки: 

Звiт складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi та П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал". Згiдно з установчими документами Товариством 

визначено статутний капiтал у розмiрi 1 641 078 (один мiльйон шiсть сот сорок одна тися0ча сiмдесят вiсiм) грн. 00 коп., який подiлено на 1 641 078 простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 1 гривня. Фактично на 31.12.2020 р. статутний капiтал сплачено повнiстю. Станом на 31.12.2020 р. власний капiтал пiдприємства складається з: - Статутного капiталу у розмiрi 

1641 тис. грн.; - Нерозподiлений прибуток у розмiрi 15150 тис. грн., який становив 15160 тис. грн. на початок року, зменшився на суму збитку за 2020 рiк у сумi 10 тис. грн. 
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