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Титульний аркуш 

 
29.10.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 9 

(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). 

 

Голова Правлiння    Кравченко П.О. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД 

ФЕРОСПЛАВIВ" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне підприємство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186542 

4. Місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 11 

5. Міжміський код, телефон та факс: (061)217-80-01, (061)217-89-12 

6. Адреса електронної пошти: fond1@ferro.zp.ua 

7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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 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): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 
http://zfz.com.ua/;  

http://zfz.com.ua/p_promizh_info 29.10.2021 
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ринку 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. 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 та 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 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування  
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іпотечних активів 

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

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

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

Примітки: 

 

 

IНФОРМАЦIЯ, ЩО ВIДСУТНЯ У ЗМIСТI, НЕ ДОДАЄТЬСЯ З НАСТУПНИХ ПРИЧИН: 

 

➢ Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не надається, тому що посада 

корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.  

 

➢ Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не надається, тому що значних 

правочинiв в звiтному перiодi не вчинялось.  

 

➢ Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не 

надається, тому що правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, в звiтному 

перiодi не вчинялось та приватнi акцiонернi товариства не розкривають зазначену 

iнформацiю.  

 

➢ Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

облiгацiї Товариства відсутні.  

 

➢ Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо) не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних 

паперiв.  

 

➢ Засновником АТ ЗФЗ» згідно Статуту був РВ Фонду Державного майна України по 

Запорiзькiй областi, який станом на 30.09.2021 р. акцiями не володiє. 

 

➢ Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало 
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цiльових облiгацiй.  

 

➢ Емiтент  не готує промiжну консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 

 

➢ Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку не надається, тому що Товариство подає фiнансову звiтнiсть, 

складену за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.  

 

➢ Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчуження таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не 

має, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена. 

 

➢ Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не подається, так як складається за 

прямим методом. 

➢ Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитор 

(аудиторською фiрмою) не надається, тому що промiжна фiнансова звiтнiсть не 

перевiрялась аудитором (аудиторською фiрмою).  

 

➢ Примiтки в складi промiжної фiнансової звiтностi не заповнюються. 

 

➢  У персональному складі посадових осіб емітента протягом звітного періоду змін не 

було. 

 

➢ Посадовi особи Товариства протягом останнiх п'яти рокiв покарань у виглядi 

позбавлення права займати певнi посади або права займатись певними видами 

дiяльностi не мають. Посадовi особи протягом останнiх трьох рокiв до 

адмiнiстративної вiдповiдальностi за правопорушення в галузi фiнансiв не 

притягувались. Посадовi особи протягом останнiх п'яти рокiв не були на керiвних 

посадах пiдприємств, якi були лiквiдованi за рiшенням суду або визнанi банкрутом.  

 

➢ Посадовi особи Товариства не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. 

 

➢ Iнформацiя, зазначена в пунктах 12-18 Змісту, не надається, тому що Товариство не 

випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 

 



6 

 ІІІ. Основні відомості про емітента 

 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" 

 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 30.05.1995 

 

3. Територія (область) 

 Запорізька обл. 

 

4. Статутний капітал (грн)  

 227955000 

 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 2897 

 

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

 24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

 46.72 - Оптова торгiвля металами та металевими рудами 

 46.77 - Оптова торгiвля вiдходами та брухтом 

 

9. Органи управління підприємства 

 

Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi збори акцiонерiв.  

Загальнi збори акцiонерiв,  перелiк яких складається з фiзичних та юридичних осiб - 

власникiв акцiй Товариства, якi облiковуються в депозитарнiй системi. 

 

Наглядова рада контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, захищає права 

акцiонерiв.  Наглядова рада складається з Голови та Членiв Наглядової ради, кiлькiсний склад 

складає 8 осiб. 

 

Ревізійна комісія здiйснює оперативний контроль за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю товариства, контроль та перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Товариства. 

 Ревiзiйна комiсiя складається з Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї, кiлькiсний склад 

складає 8 осiб. 

 

Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.  

Правлiння Товариства складається з Голови правлiння та Членiв Правлiння, кiлькiсний 

склад складає 9 осiб (станом на 30.09.2021р. - 1 посада члена Правлiння вакантна) 
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10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Регiональне вiддiлення Фонду 

державного майна України  (станом на 

30.09.2021 р. акцiями не володiє) 
69018 м. Запорiжжя, вул. Перемоги, 50 20495280 

 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб:  0 

 

 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 

2) IBAN 

UA 53 305749000002600 8000000737 

3) поточний рахунок 

UA 53 305749000002600 8000000737 

 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 

5) IBAN 

UA 53 305749000002600 8000000737 

6) поточний рахунок 

UA 53 305749000002600 8000000737 
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 IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

 

Вид діяльності Номер ліцензії 
Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Заготiвля, переробка 

металобрухту чорних металiв 

АВ№580875 19.05.2011 Мiнiстерство промислової 

полiтики України 

 

Опис 

Строк дiї необмежений.  

Рiшення АТ "ЗФЗ" щодо продовження строку дiї дозволу буде 

прийнято на момент закiнчення дiї лiцензiї. 

Надання послуг з перевезення 

пасажирiв i небезпечних 

вантажiв автомобiльним 

транспортом 

АГ№586228 10.09.2021 Мiнiстерство транспорту та 

зв'язку України 

 

Опис 

Строк дiї необмежений.  

Рiшення АТ "ЗФЗ" щодо продовження строку дiї дозволу буде 

прийнято на момент закiнчення дiї лiцензiї. 

Митна брокерська дiяльнiсть АЕ№521483 12.08.2014 Державна фiскальна служба 

України 

 

Опис 

Строк дiї: безстроково.  

Рiшення АТ "ЗФЗ" щодо продовження строку дiї дозволу буде 

прийнято на момент закiнчення дiї лiцензiї. 

Провадження господарської 

дiяльностi з постачання 

електричної енергiї споживачу 

№ 1215 16.10.2018 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП) 

 

Опис 

Строк дiї: безстроково.  

Рiшення АТ "ЗФЗ" щодо продовження строку дiї дозволу буде 

прийнято на момент закiнчення дiї лiцензiї. 

Надання освiтнiх послуг 

навчальними закладами, 

пов`язаних з одержанням 

професiйної освiти на рiвнi 

квалiфiкацiйних вимог до 

професiйно - технiчного 

навчання, перепiдготовки, 

пiдвищення квалiфiкацiї 

АЕ№527003 11.08.2014 Мiнiстерство освiти i науки 

України 

 

Опис 
Термiн дiї - бесстроково вiдповiдно до п.6 ст. 21 ЗУ "Про лiцензування 

видiв господарської дiяльностi" вiд 02.03 2015 №222.  

На право зберiгання пального 

(виключно для потреб власного 

споживання чи промислової 

переробки) 

№ 

0825041420200

1445 

10.07.2020 Головне управлiння ДПС у 

Запорiзькiй областi 

10.07.2025 

Опис 
Рiшення АТ "ЗФЗ" щодо продовження строку дiї дозволу буде 

прийнято на момент закiнчення дiї лiцензiї. 
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Вид діяльності Номер ліцензії 
Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

 Використання джерел 

iонiзуючого випромiнювання в 

промислових вимiрювальних 

приладах та дослiдженнях 

АА№004076 07.05.2014 Пiвденно-схiдна державна 

iнспекцiя з ядерної та 

радiацiйної безпеки 

державного комiтету ядерного 

регулювання України 

07.05.2022 

Опис 

Змiни до лiцензiй переоформленої 07.05.2014р. внесенi 07.06.2017 

року 

Рiшення АТ "ЗФЗ" щодо продовження строку дiї дозволу буде 

прийнято на момент закiнчення дiї лiцензiї. 
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 V. Інформація про посадових осіб емітента 

 
1. Посада 

 Голова Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лахно Вадим Сергiйович - представник акцiонера СОЛТЕКС ЛIМIТЕД (SOLTEX 

LIMITED) 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, Д/в 

7. Опис 

Посадова особа є акцiонером Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

Особа не є незалежним директором.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо року народження, освiти, стажу роботи, попередньої посади назви  та 

коду пiдприємства, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не 

надано. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шепель Iван Анатолiйович  - представник акцiонера МАТРIМАКС ЛIМIТЕД 

(MATRIMAX LIMITED) 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 Виша. Нацiональна гiрнича академiя. 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

 Посадова особа не є акцiонером Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

Особа не є незалежним директором.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Інформацiї щодо стажу роботи, попередньої посади назви  та коду пiдприємства, 

займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 
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  Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iгнатюк Кирило Володимирович - представник акцiонера МАТРIМАКС ЛIМIТЕД 

(MATRIMAX LIMITED) 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 Вища. Украiнський Хiмiко-технологiчний Унiверситет 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

 Посадова особа є акцiонером Товариства, також посадова особа є секретарем 

Наглядової Ради Товариства.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

Особа не є незалежним директором.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо попередньої посади назви  та коду пiдприємства, займання посад на 

iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Трипольський Георгiй Олегович - представник акцiонера ТАПЕСТА ЛIМIТЕД (TAPESTA 

LIMITED) 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

Посадова особа не є акцiонером Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

Особа не є незалежним директором.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо року народження, освiти, стажу роботи, попередньої посади назви  та 

коду пiдприємства, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не 

надано. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Жуков Василь В'ячеславович - представник акцiонера УОЛТРОН ЛIМIТЕД 
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 (WALLTRON LIMITED) 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

 Посадова особа  не є акцiонером Товариства. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

Особа не є незалежним директором.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо року народження, освiти, стажу роботи, попередньої посади та назви 

пiдприємства, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Андрощук Олексiй Володимирович - представник акцiонера СОЛТЕКС ЛIМIТЕД 

(SOLTEX LIMITED) 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища. Державна металургiйна академiя 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

 Посадова особа є акцiонером Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

Особа не є незалежним директором.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо попередньої посади назви  та коду пiдприємства, займання посад на iнших 

пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Троїцька Тамара Миколаївна - представник акцiонера СОЛТЕКС ЛIМIТЕД (SOLTEX 

LIMITED) 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 
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  Вища.Нацiональна академiя легкої промисловостi. Київський державний унiверситет iм. 

Т.Г. Шевченка 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

Посадова особа є акцiонером Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

Особа не є незалежним директором.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо попередньої посади назви  та коду пiдприємства, займання посад на 

iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано.  



14 

 1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iщенко Дiана Олександрiвна - представник акцiонера СОЛТЕКС ЛIМIТЕД (SOLTEX 

LIMITED) 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 Вища. Київський державний унiверситет iм Т.Г. Шевченка 

5. Стаж роботи (років) 

 36 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в 

7. Опис 

 Посадова особа не є акцiонером Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

Особа не є незалежним директором.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо попередньої посади назви  та коду пiдприємства, займання посад на 

iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кравченко Олена Миколаївна 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо року народження, освiти, стажу роботи, попередньої посади назви  та 

коду пiдприємства, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не 

надано. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Єсiпова Анна Миколаївна 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 
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  Вища. Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо попередньої посади назви  та коду пiдприємства, займання посад на 

iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Абрамов Олександр Олександрович 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо року народження, освiти, стажу роботи, попередньої посади назви  та 

коду пiдприємства, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не 

надано. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Капука Андрiй Вiкторович 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо року народження, освiти, стажу роботи, попередньої посади назви  та 
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 коду пiдприємства, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не 

надано. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Овчиннiкова Марина Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 Вища. Запорiзький машинобудивний iнститут iм. В.Я. Чубаря.. Мiжнародний iнститут 

менеджменту. 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо попередньої посади назви  та коду пiдприємства, займання посад на 

iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Толочко Антон Анатолiйович 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

 Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченко 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо стажу роботи, попередньої посади назви  та коду пiдприємства,  

займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гнатюк Олександр Вiталiйович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 
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  Вища. Одеський нацiональний унiверситет iм. Мечникова 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо стажу роботи, попередньої посади назви  та коду пiдприємства, 

займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 
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 1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мацiпура Андрiй Васильович 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища. Нацiональний горний унiверситет 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

Iнформацiї щодо стажу роботи, попередньої посади назви  та коду пiдприємства, 

займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кравченко Павло Олександрович 

3. Рік народження 

 1954 

4. Освіта 

 Вища. Харкiвське гвардiйське више танкове командне училище - 15.07.1979 р.    

Державний iнститут пiдготовки та перепiдготовки кадрiв промисловостi -                         

18.05.2005 р. 

5. Стаж роботи (років) 

 45 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "ЗФЗ", 00186542, Голова Правлiння ПАТ "ЗФЗ" 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 Вища. Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут 

5. Стаж роботи (років) 

 39 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
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  ПАТ "ЗФЗ", 00186542, Головний бухгалтер ПАТ "ЗФЗ" 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

 

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Качко Олег Валерiйович 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 Вища. Нацiональний гiрничий унiверситет 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЗФЗ", 00186542, заст.Голови Правлiння - комерцiйний директор АТ "ЗФЗ", 

заст.Голови Правлiння з фiнансiв АТ "ЗФЗ". 

7. Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Малiєнко Дмитро Леонiдович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 Вища. Запорiзька державна iнженерна академiя 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЗФЗ", 00186542, заступник технiчного директора з виробництва АТ "ЗФЗ" 

7. Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ковтун Микола Iванович 

3. Рік народження 

 1958 

4. Освіта 
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  Вища. Запорiзький Нацiональний Технiчний Унiверситет 

5. Стаж роботи (років) 

 41 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "ЗФЗ", 00186542, ПАТ "ЗФЗ" заступник технiчного директора з транспорту 

7. Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лiхобiцька Леонора Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1959 

4. Освіта 

 Вища.  Запорiзький iндустрiальний iнститут. Запорiзька державна iнженерна академiя 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "ЗФЗ", 00186542, ПАТ "ЗФЗ" заступник Голови Правлiння з охорони наколишнього 

середовища. 

7. Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дячко Олена Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1968 

4. Освіта 

 Вища. Запорiзький iндустрiальний iнститут 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "ЗФЗ", 00186542, ПАТ "ЗФЗ" начальник вiддiлу збуту 

7. Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Просвєтов Олександр Юрiйович 
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 3. Рік народження 

 1970 

4. Освіта 

 Вища. Запорiзька державна iнженерна академiя 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЗФЗ", 00186542, АТ "ЗФЗ" начальник цеху з ремонту металургiйного устаткування, 

в.о. головного iнженера 

7. Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

У персональному складi посадових осiб протягом 3 кварталу 2021 року змiн не 

вiдбулось. 
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 VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 
X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 
X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 679000 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 2134727 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 2813727 X X 

Опис Зобов'язання у Товариства за кредитами банку вiдсутi. 

Зобов'язання у Товариства за векселями вiдсутнi, векселями 

не випускались. 

Зобов'язання у Товариства за облiгацiями вiдсутнi, облiгацiї 

емiтентом не випускались. 

Зобов'язання у Товариства за iпотечними цiнними паперами 

вiдсутнi, iпотечнi цiннi папери емiтентом не випускались. 

Зобов'язання у Товариства за сертифiкатами ФОН вiдсутнi, 

сертифiкати ФОН емiтентом не випускались.  

Власнi акцiї на протязi звiтного перiоду товариством не 

викупались.  

Iншi цiннi папери емiтентом не випускались,сертифiкати 

iнших цiнних паперiв емiтентом не видавались. Зобов'язання 

за цiнними паперами, у тому числi за облiгацiями вiдсутнi.  

Зобов'язання за векселями та за фiнансовими iнвестицiями в 
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 корпоративнi права вiдсутнi. 
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2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 

 

№ 

з/п 

Основні види 

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 Феросилiкомарганець 

МнС17 

20 668,480 баз. тн. 467 296 25,6 19 243,347 баз. тн. 758 197 28,1 

2 Феромарганець в/в 

ФМн78 

13 012,730 баз. тн. 295 778 16,2 12 764,369 баз. тн. 551 288 20,4 

3 Феромарганець с/в 

ФМн88 

2 087,730 баз. тн. 82 274 4,5 2 228,910 баз. тн. 151 049 5,6 

4 Феросилiцiй 65% ФС 65 12 173,820 баз. тн. 387 833 21,3 11 612,208 баз. тн. 512 284 19,0 

5 Феросилiцiй 75% ФС 75 7 830,810 баз. тн. 305 919 16,8 7 194,332 баз. тн. 349 596 13,0 

6 Марганець металевий 

Мн95 

2 380,780 баз. тн. 135 395 7,4 1 677,800 баз. тн. 173 433 6,4 
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3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

№ 

з/п 
Склад витрат 

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 

відсотках) 

1 2 3 

1 Енерговитрати 48 

2 Матерiальнi витрати 44 
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VII. 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 

Номіналь-

на 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 

23.05.2011 267/1/11 ДКЦПФР UA 4000138176 Акція проста 

бездокументарн

а іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,1 2279550000 227955000 100 

Опис 

Лiстинг ЦП не проводився. 

 

Емiтент АТ "ЗФЗ" не подавав заяв для допуску на бiржi. 

 

Угоди з акцiями здiйснюються та здiйснювались, як правило, на позабiржовому ринку цiнних паперiв України 

 

Додаткової емiсiї акцiй протягом звiтного кварталу не вiдбувалось.  

 

Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв. 

 

Станом на теперiшнiй час додаткової емiсiї акцiй не планується.  

 

Усi акцiї емiтента розмiщенi повнiстю. 
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VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
 

1. Найменування 

 ЗАТ "Стептехсервiс" 

2. Організаційно-правова форма 

 Закрите акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 24519936 

4. Місцезнаходження 

 Запорiзька обл., Василiвський р-н, смт. Степногiрськ 

5. Опис 

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 49,25 % вiд статутного капiталу 

ЗАТ "Стептехсервiс". Внесок у формi грошових коштiв.  АТ "ЗФЗ" належить 3 940 штук простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. АТ "ЗФЗ" має всi права стосовно управлiння 

ЗАТ "Стептехсервiс" в межах чинного законодавства України, у т.ч участь у загальних зборах 

акцiонерiв. Сума вкладу на 30.09.2021 року складає 4 074 тис. грн. 

 

1. Найменування 

 ТОВ БК "Феро-ЗНТУ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 36064891 

4. Місцезнаходження 

 м. Запорiжжя, вул. Правди,б.39 

5. Опис 

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 99,67%. Внесок у формi 

грошових коштiв. АТ "ЗФЗ" має всi права стосовно управлiння ТОВ БК "Феро-ЗНТУ"  в межах 

чинного законодавства України, у т.ч участь у загальних зборах акцiонерiв. Сума вкладу на 

30.09.2021 року складає 74 757 тис. грн. 

 

1. Найменування 

 ТОВ НПФ "Технопромекспорт" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30796695 

4. Місцезнаходження 

 м. Запорiжжя, вул. Рекордна, б.11 

5. Опис 

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 80,28%. Внесок у формi 

грошових коштiв.  АТ "ЗФЗ" має всi права стосовно управлiння ТОВ НПФ "Технопромекспорт" в 

межах чинного законодавства України, у т.ч . участь у загальних зборах акцiонерiв. Сума вкладу 

на 30.09.2021 року складає 62 тис. грн. 
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1. Найменування 

 ВАТ "Банк "Бiг Енергiя" 

2. Організаційно-правова форма 

 Відкрите акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 20023463 

4. Місцезнаходження 

 м. Київ, вул. Комiнтерну, б.15 

5. Опис 

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 9,98%. Внесок у формi грошових 

коштiв. АТ "ЗФЗ" належить 4 990 000 штук простих iменних акцiй ВАТ "Банк "Бiг Енергiя" 

номiнальною вартiстю 2,00 грн,  АТ "ЗФЗ" має всi права стосовно управлiння ВАТ "Банк "Бiг 

Енергiя"  в межах чинного законодавства України, у т.ч участь у загальних зборах акцiонерiв. 

Сума вкладу на 30.09.2021 року складає 9 983 тис. грн.   

Станом на звітну дату діяльність ВАТ"Банк "Бiг Енергiя" припинена, питання знаходиться 

у стадії узгодження з Наглядовою Радою Товариства. 

 

1. Найменування 

 ПАТ "Запорiжгаз" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 03345716 

4. Місцезнаходження 

 м. Запорiжжя, вул. Заводська, б.7 

5. Опис 

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 1,799 %. Внесок у формi 

грошових коштiв. АТ "ЗФЗ" належить 391 140  штук простих iменних акцiй ПАТ "Запорiжгаз" 

номiнальною вартiстю 0,25 грн,  АТ "ЗФЗ" має всi права стосовно управлiння ПАТ "Запорiжгаз"  

в межах чинного законодавства України, у т.ч участь у загальних зборах акцiонерiв. Сума вкладу 

на 30.09.2021 року складає 750 тис. грн. 

 

1. Найменування 

 ТОВ "Телерадiокомпанiя "Омега"" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31270142 

4. Місцезнаходження 

 м. Запорiжжя, вул. Жуковського, б. 68-А 

5. Опис 

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 9,33%. АТ "ЗФЗ" має всi права 

стосовно управлiння ТОВ "Телерадiокомпанiя "Омега"  в межах чинного законодавства України, 

у т.ч участь у загальних зборах акцiонерiв. Сума вкладу на 30.09.2021 року складає 60 тис. грн. 

 



29 

 

XII. 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 / 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 

 

1. 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 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 
Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

23.05.2011 ДКЦПФР Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000138176 д/в На дату розкриття інформації будь -

які обмеження щодо обігу цінних 

паперів емітента відсутні. 

 Ні Статутом, ні іншими внутрішніми 

документами Товариства не 

передбачена необхідність отримання 

від емітента чи інших акціонерів 

згоди на відчуження акцій 

Товариства. 

вiдсутнi 
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2. 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 

ідентифікаційний 

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 

23.05.2011 267/1/11 UA4000138176 2 279 550 000 227 955 000 2 258 142 957 0 0 

Опис: 

Акцiонери товариства, якi не заключили договору з депозитарною установою на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних 

зборах Товариства, iнших обмежень не має. 
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КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" 
за ЄДРПОУ 00186542 

Територія Запорізька область, Заводський р-н за КОАТУУ 2310136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД 24.10 

Середня кількість працівників: 2897 

Адреса, телефон: 69035 м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 11, (061)217-80-01 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 3 732 2 077 

    первісна вартість 1001 5 308 5 310 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 576 ) ( 3 233 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 41 585 872 580 

Основні засоби 1010 868 276 853 349 

    первісна вартість 1011 11 434 096 11 467 387 

    знос 1012 ( 10 565 820 ) ( 10 614 038 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 881 881 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 34 538 0 

Відстрочені податкові активи 1045 11 876 11 876 
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Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 960 888 1 740 763 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 673 469 846 521 

Виробничі запаси 1101 349 227 330 623 

Незавершене виробництво 1102 101 449 144 515 

Готова продукція 1103 212 887 366 906 

Товари 1104 9 906 4 477 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 836 747 2 545 025 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 436 102 273 405 

    з бюджетом 1135 91 113 181 292 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23 785 17 026 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 8 731 260 254 

Готівка 1166 6 4 

Рахунки в банках 1167 8 715 260 236 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 52 747 44 546 

Усього за розділом II 1195 3 122 694 4 168 069 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 4 083 582 5 908 832 
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Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 227 955 227 955 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 -44 580 -45 601 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 34 193 34 193 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 675 061 2 881 419 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 2 861 ) ( 2 861 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 1 889 768 3 095 105 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 297 497 316 072 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 164 918 121 476 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 462 415 437 548 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 2 141 1 280 

    товари, роботи, послуги 1615 601 420 1 024 557 

    розрахунками з бюджетом 1620 24 207 156 078 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 16 669 144 860 

    розрахунками зі страхування 1625 5 248 9 236 

    розрахунками з оплати праці 1630 21 870 37 403 
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    одержаними авансами 1635 100 864 101 845 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 53 316 55 227 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 922 333 990 553 

Усього за розділом IІІ 1695 1 731 399 2 376 179 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 4 083 582 5 908 832 

 

Примітки: Д/в 

 

 

 

 

 

Керівник    Кравченко Павло Олександрович 

 

 

Головний бухгалтер   Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 
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КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" 
за ЄДРПОУ 00186542 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 6 279 126 4 104 557 

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 ( 4 281 578 ) ( 3 402 550 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 1 997 548 702 007 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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 43 863 307 294 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 138 552 ) ( 113 582 ) 

Витрати на збут 2150 ( 116 643 ) ( 102 165 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 316 173 ) ( 129 698 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 
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Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 1 470 043 663 856 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1 740 0 

Інші доходи 2240 36 627 836 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 34 400 ) ( 34 790 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 1 268 ) ( 3 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 1 472 742 629 899 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -267 405 -13 217 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 1 205 337 616 682 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

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 1 205 337 616 682 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 864 048 2 850 630 

Витрати на оплату праці 2505 486 551 370 918 
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Відрахування на соціальні заходи 2510 104 156 78 586 

Амортизація 2515 68 645 68 024 

Інші операційні витрати 2520 522 806 471 888 

Разом 2550 5 046 206 3 840 046 
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ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2 271 995 973 2 271 995 973 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 271 995 973 2 271 995 973 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,530520 0,271430 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,530520 0,271430 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Примітки: Д/в 

 

 

 

Керівник    Кравченко Павло Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 
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КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" 
за ЄДРПОУ 00186542 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6 203 828 4 117 949 

Повернення податків і зборів 3005 196 337 150 854 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 196 337 150 854 

Цільового фінансування 3010 9 232 7 030 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 8 8 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 762 254 239 

Надходження від повернення авансів 3020 429 403 1 995 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 3 949 4 754 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2 189 2 663 

Надходження від операційної оренди 3040 473 173 

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 437 189 715 634 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 5 201 572 ) ( 3 957 822 ) 

Праці 3105 ( 350 649 ) ( 277 572 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 98 836 ) ( 78 296 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 242 691 ) ( 85 631 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 139 213 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 103 478 ) ( 85 631 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 431 656 ) ( 341 588 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 220 ) ( 80 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1 301 ) ( 25 650 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 
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Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 646 392 ) ( 391 952 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 311 045 96 700 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 170 

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 400 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 55 266 ) ( 32 638 ) 

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 ( 3 629 ) ( 32 971 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -58 495 -65 439 

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 ( 664 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -664 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 251 886 31 261 

Залишок коштів на початок року 3405 8 731 6 722 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -363 439 

Залишок коштів на кінець року 3415 260 254 38 422 
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Примітки: Д/в. 

 

Керівник    Кравченко Павло Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 
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КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД 

ФЕРОСПЛАВIВ" 
за ЄДРПОУ 00186542 

 

Звіт про власний капітал 

За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервни

й капітал 

Нерозподі

лений 

прибуток 

(непокрит

ий збиток) 

Неоплачени

й капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 227 955 0 -44 580 34 193 1 675 061 0 -2 861 1 889 768 

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 227 955 0 -44 580 34 193 1 675 061 0 -2 861 1 889 768 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період  

4100 0 0 0 0 1 205 337 0 0 1 205 337 

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 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 
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спільних підприємств  

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 -1 021 0 1 021 0 0 0 
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Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -1 021 0 1 206 358 0 0 1 205 337 

Залишок на кінець року  4300 227 955 0 -45 601 34 193 2 881 419 0 -2 861 3 095 105 

 

 

Примітки: Д/в. 

 

 

 

 

Керівник    Кравченко Павло Олександрович 

 

 

Головний бухгалтер   Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 
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ХV. Проміжний звіт керівництва 
 

Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» – стабільний виробник 

феросплавів, один з найбільших в Європі і світі, що динамічно розвивається не лише по обсягах 

виробництва, але й по номенклатурі сплавів.  

Підприємство має репутацію надійного партнера, постачальника феросплавів, які відповідають 

найвищим вимогам.  

Основна продукція заводу – різні марки феросплавів: феросилікомарганець, феросиліцій, 

феромарганець, марганець металевий. В залежності від вимог Замовника виробництво феросплавів 

здійснюється з урахуванням змісту різноманітних хімічних елементів. Окрім цього, виробляється 

металургійне вапно, реалізується інша продукція: щебінь, що використовується переважно у 

будівництві, металобрухт . 

За результатами діяльності за 3 квартал 2021 року Товариство визначає наступні ключові 

моменти: 

1. Обсяги виробництва  феросплавів виконано у повному обсязі, за рахунок чого згідно з 

договірними обов’язками реалізовано 59,9 тис. б.т. на загальну суму 2 697,0 млн грн.  

2. Виконано капітальний ремонт плавильної печі № 13, поточні ремонти інших  печей та    

обладнання, кранового господарства, газоочисного обладнання, та інше, що дало 

можливість виконання виробничої програми.  

3. Протягом  3 кв. 2021 року до державного та місцевих бюджетів сплачено податків на 

суму 147,1 млн. грн., в тому числі:  

- до державного бюджету: податку на прибуток – 89,9 млн. грн, митні платежі – 

18,3 млн. грн.; 

- до місцевого бюджету: податок ПДФО – 29,8 млн. грн., податок на землю -  1,9 

млн. грн.; 

- до Пенсійного фонду сплачено ЕСВ – 36,7 млн. грн.  

У 3 кварталі  підприємство зіткнулося з зовнішніми факторами, які суттєво вплинули на  

фінансово – господарську діяльність підприємства, а саме, почалася негативна динаміка зростання   

тарифів.  

Частка зростання склала (вересень відносно червня), у т.ч.: 

- ціна електричної енергії для підприємств на 29%, 

- тариф на газ природній на 63%, 
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- тарифів на перевезення залізничним транспортом на 39%. 

Феросплавне виробництво є енергоємним процесом, і саме зростання тарифів на енергоносії 

значним чином впливає на витрати, пов’язані з виробництвом. 

Частка електроенергії в собівартості  реалізованої  феросплавної продукції в 3 кварталі 2021р 

склала 48%. Таким чином,  вище зазначене зростання суттєво впливає  на конкурентоспроможність 

феросплавів на зовнішніх та внутрішньому ринках. 

Також, до зовнішніх ризиків слід віднести законодавчий ризик, пов'язаний з різкою зміною 

законодавства як фінансово – господарської, так і інших видів діяльності виробництва.   

Суттєвий ризик що до забезпечення усіх видів діяльності  є розвиток пандемії Covid – 19. Після 

зниження випадків захворюваності влітку маємо зріст у вересні - жовтні. 

 Не зважаючи на негативні фактори, що мали місце у 3 кварталі, у вересні 2021, з метою 

утримання кадрового потенціалу, було прийняте рішення що до підвищення рівня заробітної плати у 

середньому до 19 %, з диференційованим підходом в залежності від професії та категорії персоналу. 

Але по при усі негативні тенденції, які почали набирати своєї ваги у 3 кварталі, та продовжили 

негативну тенденції у жовтні, АТ «ЗФЗ» налаштоване на: 

- виконання виробничої програми до кінця року, 

- забезпечення виконання умов договорів що до реалізації, 

- виконання ремонтів та технічного обслуговування печей та іншого обладнання,  

- забезпечення усіх напрямків діяльності.   

Застосування прогресивних методів управління підприємством, забезпечення виробництва 

високоякісної продукції - основні принципи нашої роботи. 

Вищою метою є створення високоякісної, конкурентоспроможної продукції, яка відповідає 

кращим світовим зразкам, що задовольняє вимогам і очікуванням споживачів та забезпечує 

стабільне фінансове становище підприємства при її реалізації. 
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
 

Голова Правлiння Кравченко П.О. та головний бухгалтер Гордiєнко Т.В.  стверджують про 

те, що, наскiльки це їм вiдомо,  промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства за 3 квартал 2021 

року, що закiнчився 30 вересня 2021 року, пiдготовлена у вiдповiдностi з мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi, 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 Товариства i промiжний звiт керiвництва включає 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї щодо важливих подiй, якi вiдбулися упродовж 

звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до частини четвертої 

статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". 

 


