Титульний аркуш
29.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№3
(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).
Директор
(посада)

Бельський В.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський
спецiалiзований кар'єр"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20657268
4. Місцезнаходження: 26300, Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, мiсто Гайворон,
Кар'єрський 2
5. Міжміський код, телефон та факс: 0525421332, 0525450084
6. Адреса електронної пошти: gsk@gsk.co.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): Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2020, Затвердити рiчний звiт Товариства
за 2019 рiк.
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):
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):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.gsk.co.ua

29.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
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
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- 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)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
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
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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)
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
1) інформація про випуски акцій емітента
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
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
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
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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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:
Рiчна iнформацiя ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2019 рiк затверджена протоколом
наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" 28.04.2020 року.
У звiтi за 2019 рiк вiдсутнi:
1.
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" не належать акцiї юридичних осiб.
2.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - на ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" не має посади корпоративного секретаря.
3.
Iнформацiя про рейтингове агентство - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не
користувався послугами рейтингового агентства.
4.
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
емiтента - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має фiлiй або iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв.
5.
Судовi справи емiтента - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має судових справ та
судових вимог, у розмiрi 1 i бiльше вiдсоткiв активiв емiтента на початок звiтного року
стороною якого виступає емiтент, посадовi особи.
6.
Штрафнi санкцiї - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у звiтному 2019 роцi не мав

штрафних санкцiй.
7.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам у
разi їх звiльнення - у звiтному 2019 роцi будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi
посадовим особам у разi їх звiльнення -не виплачувались. Звiльненi особи були у трудових
вiдносинах з пiдриємством. Були звiльненi рiшенням наглядової ради-голова правлiння
Зубарєв О.О., та член правлiння-Шавбанов С.В. Вище зазначенi особи обранi членами
наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
8.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй- змiн акцiонерiв у 2019 роцi
не було.
9.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй- змiн осiб
у 2019 роцi не було.
10.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - змiн осiб у 2019 роцi не
було.
11.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента- ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має облiгацiй.
12.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" не має iнших цiнних паперiв.
13.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не
має похiдних цiнних паперiв.
14.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв- ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" не має.
15.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" не купляв власнi акцiї протягом звiтного перiоду.
16.
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 - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має житлового будiвництва.
17.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй)
такого емiтента - у власностi працiвникiв ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має iнших
цiнних паперiв емiтента.
18.
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- на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"не має будь-якi обмежень щодо
обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших
власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.
19.
Iнформацiя про вчинення значних правочинiв - на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у
2019 роцi загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв.
20.
Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - на ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" у 2019 роцi не було правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
21.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховка/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв ( за кожним суб'єктом забезпечення окремо)- ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" не виступає нi в яких органiзацiях поручителем
(страховиком/гарантом).
22.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента- на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у
2019 роцi не було акцiонерних або корпоративних договорiв, якi укладенi акцiонерами.
23.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом - на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2019 роцi не

було договорiв та/або правочинiв, умовою яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль
над емiтентом.
24. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента- таких працiвникiв на ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр"-не має.
25. У 2019 роцi були наступнi особливi iнформацiї:
01.04.2019 р.
Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв
Змiст iнформацiї:
Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз
зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
1.Датою вчинення дiї вважається 29.03.2019 року (Протокол № 1/2019 вiд 08.04.2098 р.)
2. Найменування уповноваженого органу, що прийняв - Рiчнi Черговi Загальнi збори
акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
3. Затвердити рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством у перiод з 29.03.2019р. до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, але
не пiзнiше 30.04.2020 р., якщо гранична вартiсть майна або послуг, що є або буде предметом
даних правочинiв буде бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2018 рiк, а саме: правочинiв, договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг
на суму 138844 тис. гривень або еквiвалент цiєї суми в євро чи доларах США, визначений за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день пiдрахунку граничної сукупної
вартостi.
Пiд значним правочином слiд також розумiти укладання додаткових угод (доповнень) на
зазначену вище суму, до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi Товариством.
Уповноважити директора ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на укладання кожного такого
правочину вiд iменi Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових угод/контрактiв та
iнших документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв з обов'язковим рiшенням
(вiзуванням) членiв наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду
необмежена.
Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм
чинного законодавства та Статуту Товариства, положення про виконавчий орган.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення
у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу
гривнi до iноземних валют.
4. Характер таких правочинiв - правочини фiнансово-господарського характеру вiдповiдно до
Статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
5. Гранична сукупнiсть вартiсть правочинiв- 138844 тис.грн.
6. Вартiсть активiв Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований
кар`єр" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 138844 тис.грн.
7. Спiввiдношення граничної сукупнiстi вартiстi правочинiв до вартостi активiв Публiчного
акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi- 100%.
8. Загальна кiлькiсть акцiй-6000000 шт.
9. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 58836468 шт.
10. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 5774693 шт.
11. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення-5770078 шт.
12. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення- 0 шт.

01.04.2019
Змiст iнформацiї:
Згiдно закону "Про акцiонернi товариства" чистий прибуток ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
отриманий за 2018 рiк в сумi 26282000 грн розподiлений в розмiрi 30% на користь власникiв
через виплату дивiдендiв в сумi 7884600 грн.
Виплата безпосередньо акцiонерам ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" в повному обсязi.
Дата прийняття Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" 29.03.2019
р.(Протокол №1/2019 вiд 08.04.2019р.)
Наглядовою радою Товариства(Протокол вiд 08.04.2019р.) встановлена дата складення
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 15.04.2019р.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв:
7884600грн., розмiр дивiдендiв визначається виходячи з кiлькостi акцiй Товариства, якi
належать акцiонеру на дату складення перелiку осiб з розрахунку 1,314 грн. на одну просту
акцiю.
Строк виплати дивiдендiв: початок 18.04.2019р.- кiнець 18.11.2019р.
Титульний аркуш Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю)
01.04.2019
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата вчинення дiї Змiни (призначено, звiльнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прiзвище, iм'я, по-батьковi або повне найменування юридичної особи
Iдентифiкацiйний код юридичної особи Розмiр частки в статутному капiталi емiтента
(у вiдсотках)
1
2
3
4
5
6
29.03.2019 звiльнено
Голова наглядової ради
Кучкiн Сергiй Петрович
20657268
0,001666
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол №
1/2019) Голову Наглядової Ради звiльнено у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень,
якi вiдображенi у Статутi ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", який прийнятий 13.04.2018 р.
Перебував на посадi голови наглядової ради з 13.04.2018р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Кучкiн С.П. був головою наглядової ради ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр" та першим заступником генерального директора (технiчним директором) ПАТ "
Кiровоградгранiт".
29.03.2019 звiльнено
Член наглядової ради
Вiтюк Володимир Iванович 20657268
0,058783
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол №
1/2019) члена Наглядової Ради звiльнено у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень, якi
вiдображенi у Статутi ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", який прийнятий 13.04.2018 р.
Перебував на посадi члена наглядової ради з 13.04.2018р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Вiтюк В.В. був членом наглядової ради ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр" та начальником автотранспортної дiльницi ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

29.03.2019 звiльнено
Член наглядової ради
Янголенко
Василь
Васильович
20657268
0,059083
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол №
1/2019) члена Наглядової Ради звiльнено у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень, якi
вiдображенi у Статутi ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", який прийнятий 13.04.2018 р.
Перебував на посадi члена наглядової ради з 13.04.2018р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Янголенко В.В. був членом наглядової ради ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" та головним маркшейдером ПАТ " Гайворонський спецкар'єр",
протягом останнiх трьох рокiв-пенсiонер.
29.03.2019 звiльнено
Член наглядової ради
Зубарєва
Катерина
Олегiвна
20657268
702049
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол №
1/2019) члена Наглядової Ради звiльнено у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень, якi
вiдображенi у Статутi ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", який прийнятий 13.04.2018 р.
Перебував на посадi члена наглядової ради з 13.04.2018р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Зубарєва К.О. була членом наглядової ради ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" та юрист-консульт ТОВ "Укрнеруд".
29.03.2019 звiльнено
Член наглядової ради
Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
20657268
0,014
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол №
1/2019) члена Наглядової Ради звiльнено у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень, якi
вiдображенi у Статутi ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", який прийнятий 13.04.2018 р.
Перебував на посадi члена наглядової ради з 13.04.2018р.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнього одного року Томашевська С.В. була членом наглядової ради ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" та протягом останнiх п'яти рокiв провiдним iнженером вiддiлу
збуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
29.03.2019 обраноЧлен наглядової ради
Кучкiн Сергiй Петрович
20657268
0,001666
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"вiд 29.03.2019
р. (Протокол № 1/2019 вiд 08.04.2019 р.) обрано членом Наглядової Ради Кучкiна С.В. на три
роки.
Рiшенням наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол вiд 29.03.2019 року)
члена Наглядової Ради Кучкiна С.П. обрано Головою наглядової ради ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр".
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним
директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Кучкiн С.П. був головою наглядової ради ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр" та першим заступником генерального директора (технiчним директором) ПАТ "
Кiровоградгранiт".

29.03.2019 обраноЧлен наглядової ради
Зубарєв Олег Олексiйович 20657268
30
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"вiд 29.03.2019
р. (Протокол № 1/2019 вiд 08.04.2019 р.) обрано членом Наглядової ради на три роки.
Акцiонер, являється представником за довiренiстю акцiонерiв Зубарєвої Катерини
Олегiвни-7,2049% та Зубарєвої Олени Олегiвни-7,9438%, i не є незалежним директором.
Протягом останнiх п'яти рокiв Зубарєв О.О. був головою правлiння ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр".
Протягом трьох рокiв не має права вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора товариства
та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора товариства
29.03.2019 обраноЧлен наглядової ради
Томашевська
Свiтлана
Всеволодiвна
20657268
0,014
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"вiд 29.03.2019
р. (Протокол № 1/2019 вiд 08.04.2019 р.) обрано членом Наглядової ради на три роки.
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним
директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнього одного року Томашевська С.В. була членом наглядової ради ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" та протягом останнiх п'яти рокiв провiдним iнженером вiддiлу
збуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
29.03.2019 обраноЧлен наглядової ради
Шабанов Сергiй Вiкторович
20657268
6,957866
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"вiд 29.03.2019
р. (Протокол № 1/2019 вiд 08.04.2019 р.) обрано членом Наглядової ради на три роки.
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним
директором.
Протягом останнiх п'яти рокiв Шабанов С.В. працював директором виконавчим ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр".
Протягом трьох рокiв не має права вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора товариства
та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора товариства.
29.03.2019 обраноЧлен наглядової ради
Вiтюк Володимир Iванович 20657268
0,058783
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"вiд 29.03.2019
р. (Протокол № 1/2019 вiд 08.04.2019 р.) обрано членом Наглядової ради на три роки.
Акцiонер, не являється представником акцiонера або групи акцiонерiв, i не є незалежним
директором.
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Вiтюк В.В. був членом наглядової ради ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр" та начальником автотранспортної дiльницi ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
29.03.2019 звiльнено
Голова ревiзiйної комiсiї Кулiнiч Роман Євгенiйович 20657268
0
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол №

1/2019)вiд 08.04.2019 р. голову ревiзiйної комiсiї звiльнено у зв'язку зi статтею 73 закону
Украни "Про акцiонернi товариства".
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.03.2019 звiльнено
Член ревiзiйної комiсiї
Лiхотоп Людмила Павлiвна 20657268
0
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол №
1/2019)вiд 08.04.2019 р. голову ревiзiйної комiсiї звiльнено у зв'язку зi статтею 73 закону
Украни "Про акцiонернi товариства".
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.03.2019 звiльнено
Член ревiзiйної комiсiї
Куйда
Наталiя
Олександрiвна
20657268
0
Змiст iнформацiї:
Рiшенням Чергових рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол №
1/2019)вiд 08.04.2019 р. голову ревiзiйної комiсiї звiльнено у зв'язку зi статтею 73 закону
Украни "Про акцiонернi товариства".
У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Титульний аркуш Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю)
10.04.2019
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата вчинення дiї Змiни (призначено, звiльнено, обрано або припинено повноваження)
Посада
Прiзвище, iм'я, по-батьковi або повне найменування юридичної особи
Iдентифiкацiйний код юридичної особи Розмiр частки в статутному капiталi емiтента
(у вiдсотках)
1
2
3
4
5
6
10.04.2019 припинено повноваження Член правлiння
Шабанов Сергiй Вiкторович
20657268
6,957866
Змiст iнформацiї:
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" вiд 08.04.2019 року, у зв'язку з
прийняттям загальними зборами акцiонерiв 29.03.2019 р. (Протокол 1/2019 вiд 08.04.2019 р.),
змiн до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення нової редакцiї,
звiльнено з посади члена правлiння.
Шабанов С.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2019 припинено повноваження Голова правлiння
Зубарєв Олег Олексiйович
20657268
30
Змiст iнформацiї:
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" вiд 08.04.2019 року, у зв'язку з
прийняттям загальними зборами акцiонерiв 29.03.2019 р. (Протокол 1/2019 вiд 08.04.2019 р.),
змiн до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення нової редакцiї
звiльнено з посади голови правлiння.
Зубарєв О.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2019 припинено повноваження Член правлiння
Волошина
Галина
Володимирiвна
20657268
0
Змiст iнформацiї:

Рiшенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" вiд 08.04.2019 року, у зв'язку з
прийняттям загальними зборами акцiонерiв 29.03.2019 р. (Протокол 1/2019 вiд 08.04.2019 р.),
змiн до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення нової редакцiї
звiльнено з посади члена правлiння..
Волошина Г.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2019 припинено повноваження Член правлiння
Бельський Василь Валерiйович
20657268
0
Змiст iнформацiї:
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" вiд 08.04.2019 року, у зв'язку з
прийняттям загальними зборами акцiонерiв 29.03.2019 р. (Протокол 1/2019 вiд 08.04.2019 р.),
змiн до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення нової редакцiї
звiльнено з посади члена правлiння..
Бельський В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2019 припинено повноваження Член правлiння
Пастернак Валентин Павлович
20657268
0
Змiст iнформацiї:
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" вiд 08.04.2019 року, у зв'язку з
прийняттям загальними зборами акцiонерiв 29.03.2019 р. (Протокол 1/2019 вiд 08.04.2019 р.),
змiн до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення нової редакцiї
звiльнено з посади члена правлiння..
Пастернак В.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2019 обраноДиректор
Бельський Василь Валерiйович
20657268
0
Змiст iнформацiї:
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" вiд 08.04.2019 року, у зв'язку з
прийняттям загальними зборами акцiонерiв 29.03.2019 р. (Протокол 1/2019 вiд 08.04.2019 р.),
змiн до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення нової редакцiї обрано
директором ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" .
Бельський В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Директора обрано термiном на 5 рокiв.
Протягом останнiї 5 рокiв Бельський В.В. працював на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
членом правлiння та головним iнженером.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"
2. Скорочене найменування (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
13.06.1996
4. Територія (область)
Кіровоградська обл.
5. Статутний капітал (грн)
300000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
153
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Кредi Агрiколь Банк", МФО 300614
2) IBAN
UA503006140000026004500106732
3) поточний рахунок
UA503006140000026004500106732
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Кредi Агрiколь Банк", МФО 300614
5) IBAN
UA503006140000026004500106732
6) поточний рахунок
UA503006140000026004500106732
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Видобування мiгматитiв,
придатних для виробництва
щебеню будiвельного
Опис

Номер
ліцензії
2
375

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
3
4
5
12.02.2016 Державна служба геологiї та 09.11.2035
надр України

У 2016 роцi лiцензiю було продовжено на двадцять рокiв.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiн в органiзацiйнiй структурi ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2019 роцi не вiдбувалось.
Структура виробничо-адмiнiстративного управлiння ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2019
роцi: Директор, головний iнженер, головний бухгалтер, служба охорони працi, головний
маркшейдер, бухгалтерiя, планово-економiчний вiддiл, вiддiл кадрiв, вiддiл збуту, вiддiл
постачання, господарська дiльниця, енергодiльниця, дiльниця по ремонту гiрничо-дробильного
обладнання, дiльниця вiдвантаження, автотранспортна дiльниця, гiрнича дiльниця.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
товариство не має.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу-153 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом (2
сумiсницникiв-2 договiрникiв)-4 осiб.
З 01.01.2019 по 02.04.2019 в умоавх неповного робочого часу (дня)-155 чол.
з 01.01.2020 по теперiшнiй час -в умоавх неповного робочого часу (дня)-153 чол.
Фонд оплати працi за 2019 рiк-27462 тис.грн.
У 2019 роцi в порiвняннi з 2018 роком зменьшення ФОП на 130,4 тис.грн. тис.грн.
При необхiдностi на пiдприємствi проводиться навчання робiтникiв.
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
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на добровiльнiй засадi входить до Асоцiацiї " Виробникiв
нерудних будiвельних матерiалiв".
02121 м.Київ а/с 79
тел. 044-391-32-00
м.Київ Дарницький район вулиця Олександра Мишуги буд.7-А кв.1.
Дiяльнiсть органцiзацiй промисловцiв та пiдприємцiв.
Участь з 2006 року.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльної дiяльностi, яку проводить ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" iз iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами товариство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiй щодо реорганiзацiї ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" з боку третiх осiб у
2019 роцi не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Обрана облiкова полiтика на пiдприємствi -згiдно чинного законодавства.

Компанiя класифiкує запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та визначає на 31
грудня 2019 року такi класи запасiв:
виробничi запаси - 9741 тис. грн.;
незавершене виробництво - 14 тис. грн.;
готова продукцiя - 21299 тис. грн.;
У вiдповiдностi до визначеної Товариством облiкової полiтики, собiвартiсть запасiв
визначається за методом ФIФО. Таким чином одиницi запасiв, якi залишилися за станом на 31
грудня 2019 року є такими, що придбанi та виробленi останнiми.
Компанiя застосовує дану формулу до всiх запасiв, що визнанi в залишках на 31 грудня 2019
року.
Балансова вартiсть запасiв, котрi реалiзованi, визнається витратами перiоду, в якому визнається
вiдповiдний дохiд. За 2019 рiк Компанiя визнає 27203 тис. грн. запасiв, що визнанi
витратами перiоду.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основний вид продукцiї,що виробляє ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" , за рахунок продажу
яких емiтент отримав бiльше 10 вiдсоткiв доходу за звiтний 2019 рiк -щебiнь гранiтний рiзних
фракцiй (5-20 мм, 3-10 мм, 20-40 мм, 2-5 мм, 5-10 куб, 5-20 куб, вiдсiви, пiсок гранiтний.
Обсяги виробництва щебеню за 2019 рiк-691,5 тис.тон.
Сума виручки-89505 тис.грн
Середньореалiзацiйнi цiни-134,60 грн за 1 тону з ПДВ.
Експортовано-66,3 тис.тн на суму 77,2 тис.грн.
12% експортовано вiд загального обсягу продажу щебеневої продукцiї
Основнi ринки збуту Україна- 88 %, Молдова- 12 %.
Перспективним є виробництво кубовидного щебеню та щебеню з низькою лещаднiстю.
У зимньо-весняний перiод-спад виробництва у зв'язку зi спадом попиту.
Основним ринком збуту щебеневої продукцiї є будiвельна галузь України, а саме пiвденний та
захiдний регiони. Поставки щебеню в Росiйську Федерацiю з середини 2014 року через
полiтичнi протистояння. Наразi щебенева продукцiя експортується до Республiки Молдова.
Практично весь збут-це приватнi структури.
Все частiшi збої дiяльностi пiдприємства в зв'язку з важким фiнансовим станом покупцiв,
невиконання планових поставок у зв'язку з поганим наданням залiзничних вагонiв на станцiю
Гайворон Одеської залiзницi для вiдвантаження залiзничним транспортом щебеневої продукцiї
Замовникам.

Основним ризиком в дiяльностi ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" у 2019 роцi це вiдсутнiсть
подачi залiзничних вагонiв, спад попиту на щебеневу продукцiю.
Незадовiльна робота Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" по забезпеченню спецкар'єра
залiзничними вагонами для поставки споживачам щебеневої продукцiї.
вiдсутнiсть достатньої подачi вагонiв значною мiрою впливає на господарську дiяльнiсть
пiдприємства: вiдбувається невиконання зобов'язань перед споживачами; вимушене скорочення
об'ємiв виробництва i як наслiдок робота за неповним робочим часом, скорочення фонду
заробiтної плати, зменшення надходжень до бюджету, плиннiсть кадрiв та додатковi витрати.
Заходи, якi приймав ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", щодо вирiшення проблеми не дали
позитивного результату, тому, що корупцiйнi схеми в Укрзалiзницi неможливо викоринити.
Захистити свою дiяльнiсть у зв'язку з вищевказаним неможливо.
Пiдприємство активно шукає нових Замовникiв щебеневої продукцiї.
На пiдприємствi розробляються новi земельнi дiльницi пiд видобуток для переробки на
щебеневу продукцiю.
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" має власнi джерела сировини, тобто маючи лiцензiю (дозвiл)
на видобуток корисної копилини.
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" випускає щебеневу продукцiю пiд Замовника (платника) з
постiйною змiною фракцiйностi щебеневої продукцiї.
На сьогоднiшнiй день перспективних планiв розвитку ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" не
має, у зв'язку з важкою, нестiбiльною полiтичною, вiйськовою та економiчною ситуацiєю,
корупцiєю в Укрзалiзницi.
Розширення виробництва та новi ринки збуту на тлi вищевказаних глобальних проблем не є
реальними.
Канали збуту та методи продажу: ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" вiдвантажує щебеневу
продукцiю залiзничним та автомобiльним транспортом. Реалiзацiя автомобiльним транспортом
можлива самовивозом або доставкою машиною ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
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
Придбано;
АвтомобiльRENAUIT DOKKER-1 шт-353,2 тис.грн
Компьютер АДС-2 шт-13,5 тис.грн
Продано:
Автомобiль УАЗ-б/у-100,8 тис.грн
Iнвестицiй ( поки воєнний час) не планується.
На пiдприємствi власнi джерела фiнансування.
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, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31
грудня 2019 року була визначена в сумi 35053 тис. грн., собiвартiсть придбання - 91921 тис.
грн., амортизацiя - 56868 тис. грн., вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi

"собiвартостi", за станом на 31 грудня 2018 року була визначена в сумi 35364 тис. грн.,
собiвартiсть придбання - 88097 тис. грн.. амортизацiя - 52733 тис. грн., а саме:
За станом на 31 грудня 2019 року витрати з придбання основних засобiв становлять - 915 тис.
грн., якi придбанi за власнi грошовi кошти. За перiод 2019 року Компанiя придбала основнi
засоби:
Будинки,споруди та передавальнi пристрої - 390 тис.грн.
Машини та обладнання - 7 тис. грн.
Транспортнi засоби - 353 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 20 тис. грн.
Iншi необоротнi активи - 144 тис. грн.
Сума контрактних зобов'язань, пов'язаних з придбанням основних засобiв в 2019 роцi, становить
- 915 тис. грн.
За перiод 2019 року Компанiя виготовила основнi засоби в сумi - 4201 тис. грн.:
Машини та обладнання - 2065тис. грн.
Транспортнi засоби - 1567 тис. грн.
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 560 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 5 тис. грн.
Iншi необоротнi активи - 3 тис. грн.
Вибуття iнших основних засобiв - в 2019 роцi в сумi - 4 тис. грн.
В 2019 роцi було вибуття основних засобiв в зв'язку з продажем та лiквiдацiєю.
За 2019 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 5767 тис. грн.
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв
амортизацiї не пiдлягає.
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби.
Компанiя переглянула балансову вартiсть основних засобiв на 31 грудня 2019 року з метою
визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що основнi засоби зазнали збитку вiд
зменшення корисностi. Компанiя здiйснила оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування основних
засобiв з метою визначення збитку вiд зменшення корисностi. Станом на 31 грудня 2019 року
сума очiкуваного вiдшкодування основних засобiв не є меншою за їх балансову вартiсть. Станом
на 31 грудня 2019 року збиток вiд зменшення корисностi основних засобiв не визнається.
Вартiсть нематерiальних активiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31
грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року визнана в сумi - 2 тис. грн. , у порiвняннi з 2018
роком не змiнилась.
Собiвартiсть придбання - 4 тис. грн., накопичена амортизацiя - 2 тис. грн.
Нематерiальнi активи Компанiї згiдно груп розподiляються:
авторське право та сумiжнi з ним права - 2 тис. грн.
Протягом 2019, 2018 року вибуття нематерiальних активiв не було.
Компанiя володiє всiма правами на свої нематерiальнi активи.
Компанiя переглянула балансову вартiсть нематерiальних активiв на 31 грудня 2019 року з
метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що нематерiальнi активи зазнали збитку
вiд зменшення корисностi. Компанiя здiйснила оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування
нематерiальних активiв з метою визначення збитку вiд зменшення корисностi. Станом на 31
грудня 2019 року сума очiкуваного вiдшкодування нематерiальних активiв не є меншою за їх
балансову вартiсть. Станом на 31 грудня 2019 року збиток вiд зменшення корисностi
нематерiальних активiв не визнається.
Основнi засоби емiтента знаходяться за його мiсцезнаходженням.
Турбота про навколишнє середовище та забезпечення високого рiвня екологiчної без- пеки є
невiд'ємною частиною дiяльностi Товариства i забезпечує його сталий розвиток. ПАТ
"Гайворонський спецiалiзований кар'єр" докладає значних зусиль для охорони довкiлля,

мiнiмiзацiї негативного впливу на навколишнє середовище, збереження та вiдновлення
природних ресурсiв, реалiзовує кроки, спрямованi на охорону атмосферного повiтря, водних та
земельних ресурсiв, застосовує ефективнi iнновацiйнi технологiї. Товариство прагне
здiйснювати свою дiяльнiсть з урахуванням балансу екологiчних та економiчних iнтересiв у
мiсцях своєї присутностi та рацiонально використовувати природнi ресурси. Екологiчну
полiтику ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" здiйснює згiдно з вимогами
законодавства. За таких умов вiдкритiсть виробництва, широка обiзнанiсть мiсцевої громади i
всiх, хто працює в спецкар'єрi, стають запорукою спокiйного,
виваженого пошуку
компромiсних рiшень.
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має об'єктiв оренди.
Будь-яких значних правочинiв емiтент щодо основних фондiв та об'єктiв оренди ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" у 2019 роцi не заключав.
Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання
ПАТ "Гайворонський
спецiалiзований кар'єр" у 2019 роцi використовував не на повну потiжнiсть, у зв'язку з
вiдсутнiстю збуту виробленої продукцiї, вiдсутнiсть залiзничного рухомого складу ,
затоваренiсть складiв готової продукцiї.
Спосiб утримання активiвПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" не планує капiтальне будiвництво, удосконалення
основних засобiв у 2020 роцi.
Причина-нестiбiльна полiтична, вiйськова та економiчна ситуацiєю, корупцiя в Укрзалiзницi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на
фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi
iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти,
дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим
ризикам: ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; ризик втрати
лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту)
обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої
активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;
кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань
контрагентами (дебiторами).
Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що
майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному
ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та
заборгованостi.
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися
внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для
окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку.
Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання
процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.
Ризик втрати лiквiдностi .Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi
та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi.
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi.
Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими
фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Кредитний ризик Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того,

що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої
зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється.
Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi
контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та
фiнансово стабiльними сторонами.
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi
ризики, як:
нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
непередбаченi дiї державних органiв;
нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.)
полiтики;
непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
непередбаченi дiї конкурентiв.
Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та
застосовуючи наявнi ресурси.
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", як i всi пiдприємства в Українi повнiстю залежать вiд
нестiбiльної полiтичної, вiйськової та економiчної ситуацiї у державi, корупцiя.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Власнi джерела фiнансування.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi договора виконанi.
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)
Стратегiї подальшої дiяльностi емiтента на 2020 рiк ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на
сьогоднiшнiй день виглядають невпевнено у зв'язку з полiтичною, вiйськовою та дуже
нестабiльною економiчною ситуацiєю.
Пiдприємство працює нестабiльно в умовах неповного робочого дня. Повна вiдсутнiсть
залiзничного рухомого скаду. Повна затоваренiсть складiв щебеневою продукцiєю.
Тому розширення виробництва, реконструкцiя пiдприємства не доцiльна.
Поки не змiниться полiтична ситуацiя в Українi нiякi iстотнi фактори на краще не вплинуть на
дiяльнiсть емiтента у майбутньому.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Основною метою ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" є здiйснення
пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї ,
покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї,
отримання акцiонерами дивiдендiв, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм
власностi та громадян в наданих послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської
дiяльностi.
Основними видом дiяльностi Компанiї є добування пiску, гравiю, глин i каолiну.
Основним ринком для реалiзацiї продукцiї Компанiї є Україна, Молдова.
Перспективнi плани розвитку Компанiї полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва , залученнi

нових клiєнтiв, покращеннi якостi виробленої продукцiї.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
В Українi вiдбуваються негативнi полiтичнi та економiчнi змiни, що впливають, i в
майбутньому впливатимуть на дiяльнiсть суб'єктiв господарської дiяльностi, що функцiонують у
цих умовах. Зважаючи на це, операцiйна дiяльнiсть в Українi супроводжується ризиками,
нехарактерними для економiк багатьох iнших держав.
За рахунок повiльного впровадження низки реформ, слабкого рiвня захисту прав власностi,
вiйськового конфлiкту на територiї Схiдної України економiка в Українi залишається на
досить низькому рiвнi, хоча певне покращення вже спостерiгається.
Керiвництво пiдприємства прикладає максимум зусиль, щоб покращити дiяльнiсть в умовах, що
склалися.
Аналiз господарювання ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" га останнi три роки:
2019 рiк-чистий прибутоктис.грн, коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi-0,2, коефiцiєнт
рентабельностi власного капiталу-0,1, активи-109567 тис.грн.
2017 рiк-чистий прибуток-24665 тис.грн, коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi-0,2, коефiцiєнт
рентабельностi власного капiталу-0,2, активи-134332 тис.грн.
2018 рiк-чистий прибуток-26282 тис.грн, коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi-0,2, коефiцiєнт
рентабельностi власного капiталу-0,2, активи-149323 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори

Структура

Персональний склад

Загальнi збори є вищим органом
Товариства.
8.2.
Товариство зобов'язане щороку
скликати загальнi збори (рiчнi загальнi
збори).
Рiчнi загальнi збори проводяться не
пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним
року.
8.3.
До порядку денного рiчних
загальних зборiв обов'язково вносяться
питання, передбаченi пiдпунктами 13,
17, i 29 пункту 8.6. цього Статуту.
Не рiдше нiж раз на три
роки до порядку денного рiчних
загальних зборiв також обов'язково
вносяться питання, передбаченi
пiдпунктами 22 i 23 пункту 8.6. цього
Статуту.
Усi iншi загальнi збори, крiм
рiчних, вважаються позачерговими.
8.4.
Загальнi збори проводяться за
рахунок коштiв Товариства. У разi
якщо позачерговi загальнi збори
проводяться з iнiцiативи акцiонера

Станом на 17.02.2020 загальна
калькiсть акцiонерiв-606 осiб.

8.1.

(акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери)
оплачує (оплачують) витрати на
органiзацiю, пiдготовку та проведення
таких загальних зборiв.
8.5.
Загальнi збори можуть
вирiшувати будь-якi питання дiяльностi
Товариства, крiм тих, що вiднесенi до
виключної компетенцiї наглядової ради
законом або цим статутом.
Наглядова рада має право
включити до порядку денного
загальних зборiв будь-яке питання, що
вiднесено до її виключної компетенцiї
законом або цим статутом, для його
вирiшення загальними зборами.
8.6.
До виключної компетенцiї
загальних зборiв належить:
1)
визначення основних напрямiв
дiяльностi Товариства;
2)
внесення змiн до статуту
Товариства;
3)
прийняття рiшення про
анулювання викуплених акцiй;
4)
прийняття рiшення про змiну
типу Товариства;
5)
прийняття рiшення про
розмiщення акцiй;
6)
прийняття рiшення про
розмiщення цiнних паперiв, якi можуть
бути конвертованi в акцiї;
7)
прийняття рiшення про
збiльшення статутного капiталу
Товариства;
8)
прийняття рiшення про
зменшення статутного капiталу
Товариства;
9)
прийняття рiшення про
дроблення або консолiдацiю акцiй;
10)
затвердження положень про
загальнi збори, наглядову раду,
виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю
(ревiзора) товариства, а також внесення
змiн до них;
11)
затвердження положення про
винагороду членiв наглядової ради
Товариства, вимоги до якого
встановлюються Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку;
12)
затвердження звiту про
винагороду членiв наглядової ради
Товариства, вимоги до якого
встановлюються Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку;

13)

затвердження рiчного звiту
Товариства;
14)
розгляд звiту наглядової ради та
затвердження заходiв за результатами
його розгляду;
15)
розгляд звiту виконавчого
органу та затвердження заходiв за
результатами його розгляду;
16)
розгляд висновкiв зовнiшнього
аудиту та затвердження заходiв за
результатами його розгляду;
17)
розподiл прибутку i збиткiв
Товариства з урахуванням вимог,
передбачених законодавством;
18)
прийняття рiшення про викуп
Товариством розмiщених ним акцiй,
крiм випадкiв обов'язкового викупу
акцiй, визначених п.4.20 Статуту;
19)
прийняття рiшення про
невикористання переважного права
акцiонерами на придбання акцiй
додаткової емiсiї у процесi їх
розмiщення;
20)
затвердження розмiру рiчних
дивiдендiв з урахуванням вимог,
передбачених законодавством;
21)
прийняття рiшень з питань
порядку проведення загальних
зборiв;
22)
обрання членiв наглядової ради,
затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з
ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання
договорiв (контрактiв) з членами
наглядової ради;
23)
прийняття рiшення про
припинення повноважень членiв
наглядової ради, за винятком випадкiв,
встановлених Законом;
24)
обрання членiв ревiзiйної
комiсiї, прийняття рiшення про
дострокове припинення їх
повноважень;
25)
затвердження звiту та
висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора);
26)
обрання членiв лiчильної
комiсiї, прийняття рiшення про
припинення їх повноважень;
27)
прийняття рiшення про надання
згоди на вчинення значного правочину
або про попереднє надання згоди на
вчинення такого правочину у випадках,

якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є предметом значного
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства
та про вчинення правочинiв iз
заiнтересованiстю у випадках,
передбачених Законом;
28)
прийняття рiшення про видiл та
припинення Товариства, крiм випадкiв,
передбачених Законом, про лiквiдацiю
Товариства, обрання лiквiдацiйної
комiсiї, затвердження порядку та
строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу
мiж акцiонерами майна, що
залишається пiсля задоволення вимог
кредиторiв, i затвердження
лiквiдацiйного балансу;
29)
прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту наглядової
ради, звiту виконавчого органу, звiту
ревiзiйної комiсiї (ревiзора);
30)
затвердження принципiв
(кодексу) корпоративного управлiння
Товариства;
31)
обрання комiсiї з припинення
Товариства;
32)
вирiшення iнших питань, що
належать до виключної компетенцiї
загальних зборiв згiдно iз
законодавством, статутом або
положенням про загальнi збори
Товариства.
Повноваження з вирiшення
питань, що належать до виключної
компетенцiї загальних зборiв, не
можуть бути переданi iншим органам
Товариства.
Наглядова рада
товариства

9.1.

Створення наглядової ради
Товариства.
1)
Наглядова рада Товариства є
колегiальним органом, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Товариства i в
межах компетенцiї, визначеної цим
Статутом та Законом, здiйснює
управлiння Товариством, а також
контролює та регулює дiяльнiсть
виконавчого органу.
2)
Членам наглядової ради може
виплачуватися винагорода за їхню
дiяльнiсть. Порядок роботи, виплати
винагороди та вiдповiдальнiсть членiв
наглядової ради визначаються Законом,
статутом Товариства, положенням про

Кучкiн Сергiй Петрович-голова
наглядової ради
Шабанов Сергiй Вiкторович-член
наглядової ради
Вiтюк Володимир Iванович-член
наглядової ради
Томашевська Свiтлана
Всеволодiвна-член наглядової ради
Зубарєв Олегi Олексiйович-член
наглядової ради

наглядову раду Товариства, а також
цивiльно-правовим чи трудовим
договором (контрактом), що
укладається з членом наглядової ради.
Такий договiр або контракт вiд iменi
Товариства пiдписується головою
виконавчого органу чи iншою
уповноваженою загальними зборами
особою на умовах, затверджених
рiшенням загальних зборiв. У разi
укладення з членом наглядової ради
Товариства цивiльно-правового
договору такий договiр може бути
оплатним або безоплатним.
3)
Член наглядової ради повинен
виконувати свої обов'язки особисто i не
може передавати власнi повноваження
iншiй особi.
9.2.
Компетенцiя наглядової ради.
1)
До компетенцiї наглядової ради
належить вирiшення питань,
передбачених Законом, цим Статутом,
положенням про наглядову раду.
2)
До виключної компетенцiї
наглядової ради належить:
a.
затвердження внутрiшнiх
положень, якими регулюється
дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї
загальних зборiв законом, статутом та
тих, що рiшенням наглядової ради
переданi для затвердження
виконавчому органу;
b.
пiдготовка порядку денного
загальних зборiв, прийняття рiшення
про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку
денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових загальних зборiв;
c.
формування тимчасової
лiчильної комiсiї у разi скликання
загальних зборiв наглядовою радою;
d.
затвердження форми i тексту
бюлетеня для голосування;
e.
прийняття рiшення про
проведення чергових або позачергових
загальних зборiв вiдповiдно до статуту
Товариства та у випадках,
встановлених Законом;
f.
прийняття рiшення про продаж
ранiше викуплених Товариством акцiй;
g.
прийняття рiшення про
розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй;
h.
прийняття рiшення про викуп

розмiщених Товариством iнших, крiм
акцiй, цiнних паперiв;
i.
затвердження ринкової вартостi
майна у випадках, передбачених
Законом;
j.
обрання та припинення
повноважень директора;
k.
затвердження умов контракту,
який укладатиметься з директором,
встановлення розмiру його винагороди;
l.
прийняття рiшення про
вiдсторонення директора вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме
повноваження директора;
m.
обрання та припинення
повноважень особи, яка здiйснюватиме
повноваження директора у разi його
тимчасової вiдсутностi;
n.
обрання та припинення
повноважень голови i членiв iнших
органiв Товариства;
o.
призначення i звiльнення
керiвника пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту (внутрiшнього аудитора);
p.
затвердження умов трудових
договорiв, що укладаються з
працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту (з внутрiшнiм аудитором),
встановлення розмiру їхньої
винагороди, у тому числi
заохочувальних та компенсацiйних
виплат;
q.
здiйснення контролю за
своєчаснiстю надання (опублiкування)
Товариством достовiрної iнформацiї
про його дiяльнiсть вiдповiдно до
законодавства, опублiкування
товариством iнформацiї про принципи
(кодекс) корпоративного управлiння
Товариства;
r.
розгляд звiту виконавчого
органу та затвердження заходiв за
результатами його розгляду;
s.
розгляд та затвердження рiчних
планiв та кошторисiв виконавчого
органу;
t.
обрання реєстрацiйної комiсiї,
за винятком випадкiв, встановлених
Законом;
u.
обрання аудитора (аудиторської
фiрми) Товариства для проведення
аудиторської перевiрки за результатами
поточного та/або минулого (минулих)
року (рокiв) та визначення умов

договору, що укладатиметься з таким
аудитором (аудиторською фiрмою),
встановлення розмiру оплати його (її)
послуг;
v.
затвердження рекомендацiй
загальним зборам за результатами
розгляду висновку зовнiшнього
незалежного аудитора (аудиторської
фiрми) Товариства для прийняття
рiшення щодо нього;
w.
визначення дати складення
перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах
граничного строку, визначеного
пунктом 6.5 цього Статуту;
x.
визначення дати складення
перелiку акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення загальних
зборiв вiдповiдно до частини 1 пункту
8.8 цього статуту та мають право на
участь у загальних зборах вiдповiдно до
пункту 8.7 цього Статуту;
y.
вирiшення питань про участь
Товариства у промислово-фiнансових
групах та iнших об'єднаннях;
z.
вирiшення питань про
створення та/або участь в будь-яких
юридичних особах, їх реорганiзацiю та
лiквiдацiю;
aa.
вирiшення питань про
створення, реорганiзацiю та/або
лiквiдацiю структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
bb.
вирiшення питань, вiднесених
до компетенцiї наглядової ради
Законом, в разi злиття, приєднання,
подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;
cc.
прийняття рiшення про надання
згоди на вчинення значного правочину
або про попереднє надання згоди на
вчинення такого правочину, 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, та про надання згоди на
вчинення правочинiв iз
заiнтересованiстю у випадках,
передбачених Законом;
dd.
визначення ймовiрностi
визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або

їх виконання, у тому числi внаслiдок
виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
ee.
прийняття рiшення про
обрання оцiнювача майна Товариства
та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг;
ff.
прийняття рiшення про
обрання (замiну) депозитарної
установи, яка надає Товариству
додатковi послуги, затвердження умов
договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг;
gg.
надсилання оферти акцiонерам
вiдповiдно до Закону;
hh.
прийняття рiшення про надання
згоди на вчинення правочину про
придбання цiнних паперiв та
корпоративних прав у власнiсть
Товариства та/або вiдчуження цiнних
паперiв та корпоративних прав, якi є
власнiстю Товариства;
ii.
прийняття рiшення про надання
згоди на вчинення правочину стосовно
вiдчуження основних засобiв;
jj.
призначення за поданням
директора його заступникiв, головного
бухгалтера, головного iнженера,
економiста з фiнансової роботи,
головного механiка, головного
енергетика.
kk.
надання згоди на списання
майна Товариства;
ll.
визначення складу та обсягу
вiдомостей, що становлять комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства,
а також вжиття заходiв щодо
забезпечення їх нерозголошення;
mm. здiйснення контролю за
дiяльнiстю директора, вiддiлу збуту
Товариства з метою забезпечення
вiдповiдностi господарської дiяльностi
Товариства чинному законодавству
України, цьому Статуту Товариства,
внутрiшнiм положенням Товариства,
завданням та дорученням загальних
зборiв, наглядової ради; здiйснення
контролю за дотриманням в Товариствi
норм чинного законодавства України
nn.
вирiшення iнших питань, що
належать до виключної компетенцiї
наглядової ради згiдно iз Законом або
цим Статутом.
3)
Питання, що належать до

виключної компетенцiї наглядової
ради, не можуть вирiшуватися iншими
органами Товариства, крiм загальних
зборiв, за винятком випадкiв,
встановлених Законом.
4)
Посадовi особи органiв
Товариства забезпечують членам
наглядової ради доступ до iнформацiї в
межах, передбачених Законом.
5)
Якщо кiлькiсть членiв
наглядової ради, повноваження яких
дiйснi, становитиме половину або
менше половини її обраного вiдповiдно
до вимог закону загальними зборами
товариства кiлькiсного складу,
наглядова рада не може приймати
рiшення, крiм рiшень з питань
скликання загальних зборiв
акцiонерного товариства для обрання
всього складу наглядової ради, а саме
питань, зазначених у пiдпунктах b, e, t
та x частини другої цього пункту.
9.3.
Обрання членiв наглядової ради
1)
Члени наглядової ради
публiчного акцiонерного товариства
обираються акцiонерами пiд час
проведення загальних зборiв
товариства на строк не бiльший нiж три
роки.
Якщо у встановлений Законом
строк загальними зборами не прийнятi
рiшення, передбаченi пiдпунктами 22
та 23 пункту 8.6 цього Статуту,
повноваження членiв наглядової ради
припиняються, крiм повноважень з
пiдготовки, скликання i проведення
загальних зборiв.
Особи, обранi членами
наглядової ради, можуть переобиратися
необмежену кiлькiсть разiв
2)
Членом наглядової ради
Товариства може бути лише фiзична
особа. Член наглядової ради не може
бути одночасно членом виконавчого
органу та/або членом ревiзiйної комiсiї
(ревiзором) Товариства.
3)
До складу наглядової ради
обираються акцiонери або особи, якi
представляють їхнi iнтереси (далi представники акцiонерiв).
4)
Пiд час обрання членiв
наглядової ради разом з iнформацiєю
про кожного кандидата (прiзвище, iм'я,
по батьковi (найменування) акцiонера,
розмiр пакета акцiй, що йому належить)

у члени наглядової ради в бюлетенi для
кумулятивного голосування
зазначається iнформацiя про те, чи є
такий кандидат акцiонером,
представником акцiонера або групи
акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї
про цього акцiонера або акцiонерiв).
5)
Повноваження члена наглядової
ради, обраного кумулятивним
голосуванням, за рiшенням загальних
зборiв можуть бути припиненi
достроково лише за умови одночасного
припинення повноважень усього складу
наглядової ради. У такому разi рiшення
про припинення повноважень членiв
наглядової ради приймається
загальними зборами простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у зборах та є
власниками голосуючих з вiдповiдного
питання акцiй. Положення цiєї частини
не застосовується до права акцiонера
(акцiонерiв), представник якого (яких)
обраний до складу наглядової ради,
замiнити такого представника - члена
наглядової ради.
Член наглядової ради, обраний
як представник акцiонера або групи
акцiонерiв згiдно пiдпункту 4 пункту
9.3 цього Статуту, може бути замiнений
таким акцiонером або групою
акцiонерiв у будь-який час.
6)
Повноваження члена наглядової
ради дiйснi з моменту його обрання
загальними зборами. У разi замiни
члена наглядової ради - представника
акцiонера повноваження вiдкликаного
члена наглядової ради припиняються, а
новий член наглядової ради набуває
повноважень з моменту отримання
Товариством письмового повiдомлення
вiд акцiонера (акцiонерiв),
представником якого є вiдповiдний
член наглядової ради.
Повiдомлення про замiну члена
наглядової ради - представника
акцiонера повинно мiстити iнформацiю
про нового члена наглядової ради, який
призначається на замiну вiдкликаного
(прiзвище, iм'я, по батьковi
(найменування) акцiонера (акцiонерiв),
розмiр пакета акцiй, що йому належить
або їм сукупно належить).
Порядок здiйснення
повiдомлення про замiну члена

наглядової ради - представника
акцiонера може бути визначений
наглядовою радою товариства. Таке
письмове повiдомлення розмiщується
публiчним акцiонерним товариством на
власному веб-сайтi протягом одного
робочого дня пiсля його отримання
товариством.
Акцiонер (акцiонери),
представник якого (яких) обраний
членом наглядової ради, може
обмежити повноваження свого
представника як члена наглядової ради.
Акцiонер (акцiонери),
представник якого (яких) обраний
членом наглядової ради, може
обмежити повноваження свого
представника як члена наглядової ради.
7)
Акцiонери та член наглядової
ради, який є їхнiм представником,
несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за
вiдшкодування збиткiв, завданих
Товариству таким членом наглядової
ради.
8)
Обрання членiв наглядової ради
Товариства здiйснюється виключно
шляхом кумулятивного голосування.
9)
Кiлькiсний склад наглядової
ради Товариства становить 5 (п'ять)
членiв.
10)
Якщо кiлькiсть членiв
наглядової ради, повноваження яких
дiйснi, становить менше половини її
кiлькiсного складу, обраного
вiдповiдно до вимог закону загальними
зборами, Товариство протягом трьох
мiсяцiв має скликати позачерговi
загальнi збори для обрання всього
складу наглядової ради Товариства.
11)
У разi якщо членом наглядової
ради Товариства обирають особу, яка
була головою або членом виконавчого
органу Товариства, така особа не має
права протягом трьох рокiв з моменту
припинення її повноважень як голови
або члена виконавчого органу вносити
пропозицiї щодо кандидатур аудитора
Товариства та не має права голосу пiд
час голосування з питання обрання
аудитора Товариства.
9.4.
Голова наглядової ради.
1)
Голова наглядової ради
обирається членами наглядової ради з
їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд
кiлькiсного складу наглядової ради.

Головою наглядової ради не
може бути обрано члена наглядової
ради, який протягом попереднього року
був головою колегiального виконавчого
органу (особою, яка здiйснювала
повноваження одноосiбного
виконавчого органу).
Наглядова рада має право в
будь-який час переобрати голову
наглядової ради.
2)
Голова наглядової ради
органiзовує її роботу, скликає засiдання
наглядової ради та головує на них,
вiдкриває загальнi збори, органiзовує
обрання секретаря загальних зборiв,
здiйснює iншi повноваження,
передбаченi статутом та положенням
про наглядову раду.
3)
У разi неможливостi виконання
головою наглядової ради своїх
повноважень його повноваження
здiйснює заступник голови наглядової
ради, який обирається членами
наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного
складу наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який
час переобрати заступника голови
наглядової ради.
9.5.
Засiдання наглядової ради.
1)
Засiдання наглядової ради
скликаються за iнiцiативою голови
наглядової ради або на вимогу члена
наглядової ради.
Засiдання наглядової ради
також скликаються на вимогу
виконавчого органу чи його члена.
На вимогу наглядової ради в її
засiданнi або в розглядi окремих питань
порядку денного засiдання беруть
участь члени виконавчого органу та
iншi визначенi нею особи в порядку,
встановленому положенням про
наглядову раду.
Засiдання наглядової ради
проводяться в мiру необхiдностi, але не
рiдше одного разу на квартал.
У засiданнi наглядової ради на
її запрошення з правом дорадчого
голосу можуть брати участь
представники профспiлкового органу.
2)
Засiдання наглядової ради є
правомочним, якщо в ньому бере
участь бiльше половини її складу.
У разi дострокового

припинення повноважень одного чи
кiлькох членiв наглядової ради i до
обрання всього складу наглядової ради
засiдання наглядової ради є
правомочними для вирiшення питань
вiдповiдно до її компетенцiї за умови,
що кiлькiсть членiв наглядової ради,
повноваження яких є чинними,
становить бiльше половини її складу.
3)
На вимогу наглядової ради в її
засiданнi беруть участь члени
виконавчого органу.
4)
Рiшення наглядової ради
приймається простою бiльшiстю
голосiв членiв наглядової ради, якi
беруть участь у засiданнi та мають
право голосу.
5)
На засiданнi наглядової ради
кожний член наглядової ради має один
голос.
Голова наглядової ради має
право вирiшального голосу у разi
рiвного розподiлу голосiв членiв
наглядової ради пiд час прийняття
рiшень.
6)
Протокол засiдання наглядової
ради оформлюється протягом п'яти днiв
пiсля проведення засiдання.
7)
Засiдання наглядової ради або
розгляд окремого питання за її
рiшенням може фiксуватися
технiчними засобами.
8)
Секретар наглядової ради
обирається членами наглядової ради з
їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд
кiлькiсного складу наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який
час переобрати секретаря наглядової
ради.
9)
Наглядова рада може приймати
рiшення шляхом проведення заочного
голосування (опитування).
Заочне голосування
(опитування) може проводитися
головою секретарем наглядової ради.
Заочне голосування може
проводитися за допомогою технiчних
засобiв зв'язку шляхом вiдео- аудiоконференцiї.
Заочне опитування може
проводитися шляхом обмiну за
допомогою електронної пошти
електронними листами/скан-копiями
паперових листiв (пiдписаними ЕЦП), а
також шляхом обмiну паперовими

листами через Укрпошту та ТОВ "Нова
пошта".
Протокол заочного голосування
оформляє секретар наглядової ради та
надсилає (в електронному виглядi,
пiдписаний ЕЦП, на електронну адресу
голови наглядової ради на пiдпис або в
паперовому виглядi через Укрпошту
або ТОВ "Нова пошта").
Протокол заочного опитування
оформляє голова наглядової ради (а в
разi проведення заочного опитування
секретарем наглядової ради - секретар
наглядової ради) та долучає до нього
паперовi примiрники (роздрукiвки
електронних листiв) листiв, якi мiстять
iнформацiю щодо проведеного
опитування (листiв-запитiв та листiв
вiдповiдей).
9.6.
Наглядова рада за пропозицiєю
голови наглядової ради у
встановленому порядку має право
обрати корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар є особою, яка
вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного
товариства з акцiонерами та/або
iнвесторами.
9.7.
Дострокове припинення
повноважень членiв наглядової ради.
1)
Загальнi збори можуть
прийняти рiшення про дострокове
припинення повноважень членiв
наглядової ради та одночасне обрання
нових членiв.
Без рiшення загальних зборiв
повноваження члена наглядової ради
припиняються:
a.
за його бажанням за умови
письмового повiдомлення про це
Товариства за два тижнi;
b.
в разi неможливостi виконання
обов'язкiв члена наглядової ради за
станом здоров'я;
c.
в разi набрання законної сили
вироком чи рiшенням суду, яким його
засуджено до покарання, що виключає
можливiсть виконання обов'язкiв члена
наглядової ради;
d.
в разi смертi, визнання його
недiєздатним, обмежено дiєздатним,
безвiсно вiдсутнiм, померлим.
e.
у разi отримання Товариством
письмового повiдомлення про замiну
члена наглядової ради, який є
представником акцiонера.

З припиненням
повноважень члена наглядової ради
одночасно припиняється дiя договору
(контракту), укладеного з ним.
2)
Рiшення загальних зборiв про
дострокове припинення повноважень
може прийматися тiльки стосовно всiх
членiв наглядової ради.

Директор

10.1. Виконавчий орган Товариства
1)
Директор - одноосiбний
виконавчий орган Товариства.
Директор обирається
наглядовою радою простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу
наглядової ради, строком на 5 рокiв.
Повноваження директора дiйснi
з моменту його затвердження рiшенням
наглядової ради.
Директор вправi без довiреностi
дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi
представляти його iнтереси, вчиняти
правочини вiд iменi Товариства,
видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками
Товариства.
2)
У разi неможливостi виконання
особою, яка здiйснює повноваження
директора, своїх повноважень, цi
повноваження здiйснюються
призначеною нею особою, якщо
наглядова рада при обраннi директора
не призначила особу, яка
здiйснюватиме його тимчасове
заступництво (замiсництво).
10.2. Засади дiяльностi виконавчого
органу Товариства
1)
Директор здiйснює управлiння
поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї директора належить
вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать
до виключної компетенцiї загальних
зборiв та наглядової ради.
2)
Директор пiдзвiтний загальним
зборам i наглядовiй радi, органiзовує
виконання їх рiшень. Директор дiє вiд
iменi Товариства у межах,
встановлених цим Статутом i Законом.
3)
Директором може бути будь-яка
фiзична особа, яка має повну цивiльну

Директор ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр"- Бельський Василь
Валерiйович

дiєздатнiсть i не є членом наглядової
ради Товариства.
4)
Права та обов'язки директора
визначаються Законом, iншими актами
законодавства, цим Статутом та/або
положенням про виконавчий орган, а
також контрактом, що укладається з
директором. Вiд iменi Товариства
контракт пiдписує голова наглядової
ради чи особа, уповноважена на таке
пiдписання наглядовою радою.
5)
Директор на вимогу органiв та
посадових осiб Товариства
зобов'язаний надати можливiсть
ознайомитися з iнформацiєю про
дiяльнiсть Товариства в межах,
встановлених Законом, Статутом та
внутрiшнiми положеннями Товариства.
Особи, якi при цьому отримали
доступ до iнформацiї з обмеженим
доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її
неправомiрне використання.
6)
Рiшення, що вiдносяться до
його компетенцiї, директор приймає
самостiйно та на власний розсуд,
керуючись доцiльнiстю i потребами
(iнтересами) Товариства та
дотримуючись норм законодавства,
цього Статуту, положень та iнших
внутрiшнiх документiв Товариства,
свого контракту, а також чинних
зобов'язань Товариства.
10.3. Директор:
1)
без довiреностi дiє вiд iменi
товариства, представляє Товариство без
довiреностi у вiдносинах з усiма без
винятку органами державної влади та
органами мiсцевого самоврядування,
пiдприємствами, установами,
органiзацiями всiх форм власностi,
юридичними та фiзичними особами, а
також у судах;
2)
вчиняє вiд iменi Товариства
правочини та iншi юридичнi дiї, з
урахуванням обмежень щодо змiсту та
суми договорiв (правочинiв, угод), якi
встановленi цим статутом, положенням
про виконавчий орган, рiшеннями
загальних зборiв та наглядової ради;
3)
з урахуванням обмежень,
встановлених цим Статутом,
положенням про виконавчий орган,
контрактом, укладеним Товариством з
виконавчим органом, виступає
розпорядником коштiв та майна

Товариства.
самостiйно приймає рiшення
про вчинення правочину, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що
є його предметом, не перевищує 10
вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства;
5)
вчиняє правочини визначенi
абзацами сс, hh, ii пiдпункту 2 пункту
9.2 цього Статуту лише пiсля надання
наглядовою радою згоди на їх
вчинення;
6)
видає накази та розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства;
7)
видає довiреностi на право
вчинення дiй i представництво вiд iменi
Товариства;
8)
самостiйно приймає на роботу
та звiльняє працiвникiв Товариства,
крiм випадкiв встановлених абзацом jj
пiдпункту 2 пункту 9.2 цього Статуту;
9)
визначає (конкретизує) сферу
компетенцiї, права, обов'язки i
вiдповiдальнiсть працiвникiв
Товариства, приймає будь-якi iншi
кадровi рiшення (в тому числi стосовно
переведення) щодо працiвникiв
Товариства, укладає вiд iменi
Товариства трудовi договори
(контракти) з працiвниками;
10)
застосовує до працiвникiв
Товариства заходи заохочення та
стягнення;
11)
встановлює внутрiшнiй режим
роботи в Товариствi;
12)
розробляє штатний розпис,
посадовi iнструкцiї, встановлює фонд
оплати працi працiвникiв Товариства;
13)
у випадку набуття Товариством
корпоративних прав або часток (паїв,
акцiй) у статутному капiталi iнших
юридичних осiб вiд iменi Товариства
приймає участь в органах управлiння
таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих
органах управлiння), вiд iменi
Товариства голосує (приймає участь у
голосуваннi) щодо питань, якi
розглядаються органами управлiння
таких юридичних осiб (у т.ч. щодо
питань про затвердження статутiв таких
юридичних осiб), вiд iменi Товариства
пiдписує статути таких юридичних
осiб, а також пiдписує вiд iменi
4)

Товариства заяви про вихiд зi складу
учасникiв таких юридичних осiб;
14)
встановлює посадовi окладiв
працiвникiв Товариства та розмiри
премiй, надбавок, доплат та iнших
виплат в якостi оплати працiвникiв, в
межах, встановлених колективним
договором;
15)
веде переговори з замовниками,
пiдрядниками, постачальниками та
iншими контрагентами;
16)
розробляє поточнi
фiнансово-господарськi плани i
оперативнi завдання Товариства, подає
їх на затвердження наглядовiй радi та
забезпечує їх реалiзацiю;
17)
органiзовує ведення
бухгалтерського облiку та звiтностi
Товариства, складає та надає
наглядовiй радi, квартальнi та рiчнi
звiти Товариства до їх оприлюднення;
18)
органiзовує документообiг як в
самому Товариствi, так i в його
вiдносинах з iншими юридичними та
фiзичними особами;
19)
вирiшує iншi питання, що
належать до компетенцiї керiвника
згiдно iз законодавством, цим
Статутом, положенням про виконавчий
орган та умовами контракту;
20)
одержує оплату своєї дiяльностi
згiдно з контрактом.
10.4. Самопредставництво
Товариства.
Директор та юрист мають право без
довiреностi дiяти вiд iменi Товариства,
представляти Товариство без
довiреностi у вiдносинах з усiма без
винятку органами державної влади та
органами мiсцевого самоврядування,
пiдприємствами, установами,
органiзацiями всiх форм власностi,
юридичними особами та фiзичними, а
також у судових органах будь-якої
юрисдикцiї, приймати участь при
розглядi цивiльних, господарських,
адмiнiстративних та кримiнальних
справ у мiсцевих i апеляцiйних судах,
вищих спецiалiзованих судах, у
Верховному Судi, включаючи перегляд
рiшень, ухвал, постанов суду за
нововиявленими обставинами, з усiма
правами i обов'язками, передбаченими
дiючим законодавством України для
позивача, вiдповiдача або третьої

особи.
Припинення повноважень
виконавчого органу
1)
Повноваження директора
припиняються за рiшенням наглядової
ради з одночасним прийняттям рiшення
про призначення директора або особи,
яка тимчасово здiйснюватиме його
повноваження.
З припиненням повноважень
директора одночасно припиняється дiя
контракту, укладеного з ним.
2)
Пiдстави припинення
повноважень директора
встановлюються Законом та
контрактом, укладеним з директором.
10.5.

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
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Член наглядової ради

Зубарєв Олег Олексiйович

1957

вища

45

1

2

3

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ПАТ"Гайворонський
спецкар'єр", 20657268,
Голова правлiння

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
29.03.2019,
29.03.2022

Опис:
Винагорода члену наглядової ради не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Зубарєв О.О. не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Зубарєв О.О. працював головою правлiння ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за трудовим контрактом.
З 09 квiтня 2019 року голову правлiння ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" було звiльнено рiшенням наглядової ради вiд 08.04.2019 р.
На iнших пiдприємствах Зубарєв О.О. посади не обiймав.
Зубарєв О.О. є представником акцiонерiв Зубарєвої К.О. та Зубарєвої О.О., не є незалежним директором.
ПАТ "Гайворонський
29.03.2019,
Член наглядової ради
Шабанов Сергiй Вiкторович
1956
Вища
46
спецкар'єр", 20657268, Член
29.03.2022
правлiння
Опис:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Шабанов С.В. не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Шабанов С.В. працював членом правлiння та директором виконавчим ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
З 09 квiтня 2019 року члена правлiння ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та директора виконавчого Шабанова С.В. було звiльнено рiшенням
наглядової ради вiд 08.04.2019 р.
На iнших пiдприємствах Шабанов С.В. посади не обiймав.
Шабанов С.В. не є представником акцiонера, представником акцiонерiв, незалежним директором.
ПАТ "Гайворонський
Бельський Василь
10.04.2019,
Директор
1982
вища
12
спецкар'єр", 20657268, Член
Валерiйович
09.04.2024
правлiння, головний iнженер
Опис:
Винагорода члену правлiння не виплачувалась, тому що член правлiння знаходився у трудових вiдносинах з ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" i
отримує заробiтну плату директора згiдно штатного розпису.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Бельський В.В. не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Бельський В.В. працював членом правлiння та головним iнженером ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
З 09 квiтня 2019 року члена правлiння ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" було звiльнено рiшенням наглядової ради вiд 08.04.2019 р.
10 квiтня 2019 року Бельського Василя Валерiйовича було обрано директором ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" строком на 5 рокiв по
09.04.2024 р.

На iнших пiдприємствах Бельський В.В. посади не обiймав.
Голова наглядової ради
4

5

6

Кучкiн Сергiй Петрович

1954

вища

43

ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр", 20657268,
Голова наглядової ради

29.03.2019,
29.03.2022

Опис:
Винагорода головi наглядової ради не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Кучкiн С.П. не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Кучкiн С.П. працює головою наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
Працює технiчним директором ТОВ "Кiровоградгранiт".
Кучкiн С.П. не є представником акцiонера, представником акцiонерiв, незалежним директором.
ПАТ "Гайворонський
29.03.2019,
Член наглядової ради
Вiтюк Володимир Iванович
1961
Вища
23
спецкар'єр", 20657268, Член
29.03.2022
наглядової ради
Опис:
Винагорода члену наглядової ради не виплачувалась, тому що член наглядової ради Вiтюк В.I.знаходиться у трудових вiдносинах з ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" i отримує заробiтну плату начальника автотранспортної дiльницi згiдно штатного розпису.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Вiтюк В.I. не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Вiтюк В.I. працює членом наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та начальником автотранспортної
дiльницi.
На iнших пiдприємствах Вiтюк В.I. посади не обiймав
Вiтюк В.I. не є представником акцiонера, представником акцiонерiв, незалежним директором.
ПАТ "Гайворонський
Томашевська Свiтлана
29.03.2019,
Член наглядової ради
1972
Середньо-технiчна
27
спецкар'єр", 20657268, Член
Всеволодiвна
29.03.2022
наглядової ради
Опис:
Винагорода члену наглядової ради не виплачувалась, тому що член наглядової ради Томашевська С.В.знаходиться у трудових вiдносинах з ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" i отримує заробiтну плату провiдного iнженера вiддiлу збуту згiдно штатного розпису.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Томашевська С.В. не має.
Протягом останнiх двох рокiв Томашевська С.В. працює членом наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
На iнших пiдприємствах Томашевська С.В.. посади не обiймала.
Томашевська С.В. не є представником акцiонера, представником акцiонерiв, незалежним директором.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Член правлiння
Член правлiння
Директор
Голова наглядової ради
Член наглядової ради
Член наглядової ради
Член наглядової ради
Член наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Волошина Галина Володимирiвна
Шабанов Сергiй Вiкторович
Бельський Василь Валерiйович
Кучкiн Сергiй Петрович
Вiтюк Володимир Iванович
Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
Зубарєв Олег Олексiйович
Шабанов Сергiй Вiкторович

Кількість
акцій
(шт.)
3
0
417 472
0
100
3 527
840
1 800 000
417 472

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0
6,9579
0
0,0017
0,0588
0,014
30
6,957866

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0
417 472
0
100
3 527
840
1 800 000
417 472

6
0
0
0
0
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Фонд державного майна
України Регiональне
вiддiлення по
Кiровоградськiй областi

13747462

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

31602, Кіровоградська обл.,
Кiровоградський р-н,
м.Кiровоград, Дзержинського 24

0
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Сьогоднi країна знаходиться в умовах, в яких нiколи до цього не перебувала.
З одного боку, це глибока економiчна криза та необхiднiсть реформування ключових державних
iнститутiв.
З iншого, вiйна на сходi країни та анексiя Криму, якi вимагають ресурсiв та мобiлiзацiї сил
усього суспiльства.
Наслiдки збройного конфлiкту, який вiдбувається в Українi, вiдчуваються у рiзноманiтних
сферах життєдiяльностi особи, функцiонування пiдприємств,
суспiльства i держави в цiлому.
Зобов'язати виконавчий орган товариства постiйно вживати заходи
для забезпечення
залiзничних вагонiв на пiдприємство.
Вживати заходи для досягнення мети дiяльностi товариства, забезпечення прибутковостi та
ефективностi, пiдвищення продуктивностi працi та впровадження новiтнiх технологiй у
виробництвi, дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв, розширення ринкiв збуту.
У зв'язку з вищенаведеним вiрогiдних перспектив подальшого розвитку ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" передбачити неможливо.
З огляду на рiст залiзничних тарифiв планується збiльшення частки самовивозу у реалiзацiї до
50%.

2. Інформація про розвиток емітента
Планується провести монтаж первинного вузла дроблення безпосередньо в забої на горизонтi
+93.

Постiйно працювати над виробництвом щебеневої продукцiї з нижчою лещаднiстю та рiзних
фракцiй для задоволення потреб споживачiв.
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, зокрема інформацію про:
Деривативи - це похiднi фiнансовi iнструменти, вартiсть яких змiнюється при змiнi процентної
ставки, валютного курсу або iншої базисної змiнної.
Iншими словами, дериватив - це угода мiж двома сторонами про прийняття зобов'язання
забезпечити наявнiсть активiв у зазначений час за узгодженою цiною.
Найбiльш вiдомi деривативи, доступнi як професiйним учасникам ринку, так i приватним
iнвесторам, - це ф'ючерси та опцiони.
Деривативи використовуються як iнструменти i для хеджування (страхування ризикiв) i для
спекуляцiй. При змiнi ринкової ситуацiї в несприятливий бiк хеджування сприяє зведенню до
мiнiмуму можливих збиткiв.
У 2018 роцi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не укладав деривативiв i не вчиняв правочинiв
щодо похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
широкому розумiннi хеджуванням вважають будь-якi дiї, спря-мованi на обмеження чи
мiнiмiзацiю цiнових ризикiв. До хеджування належать способи впливу на структуру балансу з
метою обмеження цiнових змiн та створення систем захисту вiд ризикiв укладанням додаткових
фiнансових угод, якi дозволяють компенсувати можливi втрати. До методiв хеджування
належать:
структурне балансування;
управлiння розривом мiж чутливими активами та зобов'язаннями (геп-менеджмент);
управлiння середньозваженим строком погашення (дюрацiя);
укладення форвардних та ф'ючерсних угод з метою створення компенсуючої позицiї;
проведення операцiй страхування за допомогою опцiонiв;
обмiн платежами згiдно з балансовими характеристиками учасникiв угоди (своп-контракти).
I хеджування i страхування мають на метi захист вiд ризикiв, а тому цiлком правомiрно
розглядати цi операцiї як складовi процесу хеджування загалом.
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр не планує страхувати чи використовувати операцiї хеджування
щодо управлiння фiнансовими ризиками.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не є фiнансовою установою, щоб бути схильним до цiнових
ризикiв, кредитних ризикiв, ризикiв лiквiдностi або ризику грошових потокiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного
управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати
власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi
товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння
товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними

зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЙВОРОНСЬКИЙ
СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ КАР'ЄР" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У
зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент,
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 управлiння фондової бiржi,
об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.
Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених
кодексiв. Крiм того, акцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ КАР'ЄР" на фондових бiржах не торгуються,
Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим,
посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного
управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним
законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням https:gsk.co.ua.
Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння 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
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не
наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та
не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ,
органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові
29.03.2019
96,23

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. Прийняття
рiшення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв. Прийняття рiшень з
питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту.
4.
Звiт правлiння товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення та

затвердження заходiв за наслiдками розгляду звiту.
5.
Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 рiк. Затвердження
звiту та висновкiв. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6.
Припинення повноважень ревiзiйної комiсiї.
7.
Звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Прийняття рiшення та
затвердження заходiв за наслiдками розгляду звiту.
8.
Затвердження рiшення наглядової ради ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр" вiд 01 лютого 2019 року " Про обрання аудитора для проведення
аудиту (аудиторської перевiрки)."
9.
Затвердження рiчного звiту товариства. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту. Розгляд висновкiв зовнiшнього
аудитора та
затвердження заходiв за результатами його розгляду.
10.
Розподiл прибутку товариства за 2018 рiк
11.
Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2018 рiк
12. Прийняття рiшення про змiну типу товариства.
13. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту товариства, шляхом
викладення його у новiй редакцiї. Затвердження статуту товариства у новiй
редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї статуту
акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" та на здiйснення
дiй з державної реєстрацiї Статуту.
14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного
року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх
граничної сукупної вартостi.
15. Затвердження змiн до положень про загальнi збори, наглядову раду,
виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю шляхом викладення цих положень в новiй
редакцiї.
16. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.
17. Обрання членiв Наглядової ради товариства
18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.
Голосування з усiх питань порядку денного проводилося
з використанням
бюлетенiв для голосування.
По усiх питання порядку денного проводиться голосування iз розрахунку одна
голосуюча проста iменна акцiя-один голос, крiм кумулятивного голосування.
Голова Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кучкiн С.П.
оголошує Збори вiдкритими.
Розгляд питань порядку денного:
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. Прийняття рiшення про
припинення її повноважень.
Слухали: Член наглядової ради Янголенко В.В. -згiдно першого пункту порядку
денного загальних зборiв акцiонерiв, вношу пропозицiю обрати лiчильну комiсiю
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" у складi 3-х осiб:
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї- з моменту обрання та до закiнчення
загальних зборiв.
Повноваження членiв Лiчильної комiсiї припиняються пiсля оформлення та

пiдписання ними протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.
Проект рiшення :
Обрати членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства у складi 3-ох
осiб:
Голова комiсiї:
- Лукавецька Валентина Павлiвна;
члени лiчильної комiсiї:
- Одайська Тетяна Григорiвна
-Пилипишина Людмила Олексiївна
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3.
Пiдрахунок голосiв по третьому питання здiйснила лiчильна комiсiя у складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 1.
Пiдрахунок голосiв по першому питання здiйснила тимчасова лiчильна комiсiя у
складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб:
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї- з моменту обрання та до закiнчення
загальних зборiв.
Повноваження членiв Лiчильної комiсiї припиняються пiсля оформлення та
пiдписання ними протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.

2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
Слухали Члена наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Томашевську
С.В., яка запропонувала затвердити рiшення наглядової ради ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" про затвердження форми бюлетенiв для голосування
на загальних зборах акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Роз'яснювальна доповiдь акцiонера ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
Томашевської С.В. (додається).
Проект рiшення :
Бюлетенi для голосування на загальних зборах акцiонерiв 29.03.2019р. повиннi
вiдповiдати формi та зразку, який затверджено рiшенням Наглядової Ради.
Кожен бюлетень пiд час видачi акцiонеру повинен бути посвiдчений пiдписом
Голови реєстрацiйної комiсiї, а пiсля його отримання Лiчильною комiсiєю,
пiдписом голови Лiчильної комiсiї та печаткою Товариства. У разi недiйсностi
бюлетеня на ньому головою Лiчильної комiсiї робиться позначка з зазначенням
пiдстав його недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується
пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї та печаткою.
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 2.
Пiдрахунок голосiв по третьому питання здiйснила лiчильна комiсiя у складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Результати голосування оголошуються пiсля розгляду кожного питання порядку
денного.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Бюлетенi для голосування на загальних зборах акцiонерiв 29.03.2019р. повиннi
вiдповiдати формi та зразку, який затверджено рiшенням Наглядової Ради.
Кожен бюлетень пiд час видачi акцiонеру повинен бути посвiдчений пiдписом
секретаря наглядової ради та печаткою Товариства. У разi недiйсностi бюлетеня
на ньому головою Лiчильної комiсiї робиться позначка з зазначенням пiдстав його
недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується пiдписами всiх
членiв Лiчильної комiсiї та печаткою.
3. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв. Прийняття рiшень з
питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту.
Слухали Член наглядової ради Янголенко В.В.
Проект рiшення :

Обрати Головою рiчних загальних зборiв Товариства - Зубарєва Олега
Олексiйоваича .
Обрати Секретарем рiчних загальних зборiв Товариства - Томашевську Свiтлану
Всеволодiвну.
Час виступiв доповiдачiв з питань порядку денного-до 20 хвилин
Час виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3
хвилин
Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин
Для виступiв на загальних зборах товариства слово може бути надане лише
акцiонерам або їх представникам, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах товариства, головi та секретарю загальних зборiв товариства,
представникам правлiння, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї
товариства.
З усiх iнших процедурних питань, якi виникають пiд час проведення цих
загальних зборiв керуватися нормами статуту та чинного законодавства України.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Обрати Головою рiчних загальних зборiв Товариства - Зубарєва Олега
Олексiйоваича .
Обрати Секретарем рiчних загальних зборiв Товариства - Томашевську Свiтлану
Всеволодiвну.
Час виступiв доповiдачiв з питань порядку денного-до 20 хвилин
Час виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3
хвилин
Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин
Час виступiв доповiдачiв з питань порядку денного-до 20 хвилин
Час виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3
хвилин
Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин
Для виступiв на загальних зборах товариства слово може бути надане лише
акцiонерам або їх представникам, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах товариства, головi та секретарю загальних зборiв товариства,
представникам правлiння, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї
товариства.
усi запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного,
надаються виключно у письмовому виглядi головi та секретарю загальних зборiв
акцiонерiв Товариства через членiв лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до

моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням
прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, та засвiдченi
їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються.
допускається фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду
окремих питань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або
самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного
кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною пропозицiєю, та
не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом
вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування).
бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз
зазначенням прiзвища, iменi
та по батьковi акцiонера (представника
акцiонера) . За вiдсутностi
таких
реквiзитiв i пiдпису бюлетень
вважається недiйсним.
Прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера (представника акцiонера).
Результати голосування оголошуються пiсля розгляду кожного питання порядку
денного.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3.
Пiдрахунок голосiв по третьому питання здiйснила лiчильна комiсiя у складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Результати голосування оголошуються пiсля розгляду кожного питання порядку
денного.
За результатами голосування рiшення прийнято, результати голосування
оголошено.
4. Звiт правлiння товариства за 2018 рiк.. Прийняття рiшення та затвердження
заходiв за наслiдками розгляду звiту.
Слухали: Голову правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Зубарєва Олега
Олексiйовича (доповiдь додається).
Пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Звiт правлiння товариства ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рiк
розглянули. Прийняли рiшення та затвердили заходи за наслiдками розгляду
звiту.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 4.
Пiдрахунок голосiв по четвертому питання здiйснила лiчильна комiсiя у складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення :
Звiт правлiння товариства ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рiк
розглянули. Прийняли рiшення та затвердили заходи за наслiдками розгляду
звiту.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.

"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Звiт правлiння товариства ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рiк
затвердити.
Визнати роботу правлiння задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам
дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
Зобов'язати виконавчий орган товариства постiйно вживати заходи
для
забезпечення залiзничних вагонiв на пiдприємство.
Вживати заходи для досягнення мети дiяльностi товариства, забезпечення
прибутковостi та ефективностi, пiдвищення продуктивностi працi та
впровадження новiтнiх технологiй у виробництвi, дотримання прав та iнтересiв
акцiонерiв та працiвникiв, розширення ринкiв збуту.
За результатами голосування рiшення прийнято, результати голосування
оголошено.
5. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 рiк. Затвердження звiту та
висновкiв. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Слухали: Голову ревiзiйної комiсiї ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кулiнiча
Романа Євгенiйовича (доповiдь додається)
Заслухав i обговорив звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" по
пiдсумках роботи акцiонерного товариства в 2018 роцi,
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5.
Пiдрахунок голосiв по п'ятому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення :
Обрати членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства у складi 3-ох
осiб:
Голова комiсiї:
- Лукавецька Валентина Павлiвна;
члени лiчильної комiсiї:
- Одайська Тетяна Григорiвна
-Пилипишина Людмила Олексiївна
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк затвердити. Прийняли
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
За результатами голосування рiшення прийнято, результати голосування
оголошено.
6. Припинення повноважень ревiзiйної комiсiї.
Слухали: Голову Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кучкiна
Сергiя Петровича.
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення:
Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї, а саме голови ревiзiйної комiсiї
Кулiнiча Романа Євгенiйовича, членiв ревiзiйної комiсiї Куйди Наталiї
Олександрiвни, Лiхотоп Людмили Павлiвни.
Новi члени ревiзiйної комiсiї обиратись не будуть.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6.
Пiдрахунок голосiв по шостому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї, а саме голови ревiзiйної комiсiї
Кулiнiча Романа Євгенiйовича, членiв ревiзiйної комiсiї Куйди Наталiї
Олександрiвни, Лiхотоп Людмили Павлiвни.
Новi члени ревiзiйної комiсiї обиратись не будуть.

7. Звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Прийняття рiшення та затвердження заходiв
за наслiдками розгляду звiту.
Слухали: Голову Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кучкiна
Сергiя Петровича (доповiдь додається)
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 7.
Пiдрахунок голосiв по сьомому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення :
Звiт Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рiк розглянули.
Прийняли рiшення та затвердили заходи за наслiдками розгляду звiту.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Звiт Наглядової ради ПАТ" Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рiк розглянули та
затвердили.
Прийняли рiшення - Визнати роботу наглядової ради задовiльною та такою, що
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його
установчих документiв.
У зв'язку з вiдсутнiстю у звiтi наглядової ради зауважень та рекомендацiй, заходи
за результатами розгляду звiту не розробляти та не затверджувати.
8. Затвердження рiшення наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" вiд
01 лютого 2019 року " Про обрання аудитора для проведення аудиту
(аудиторської перевiрки)."
Слухали: Голову Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кучкiна
Сергiя Петровича
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 8.
Пiдрахунок голосiв по восьмому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення :
Затвердити рiшення Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" вiд 01

лютого 2019 року Про обрання аудитором ТОВ "Аудиторська фiрма
"Аналiтик-Центр" для проведення аудиторської перевiрки повного пакету рiчної
фiнансової звiтностi за 2018 рiк з метою висловлення аудитором думки про те, чи
фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий
стан на 31.12.2018 рiк, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк,
що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Затвердити рiшення Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" вiд 01
лютого 2019 року Про обрання аудитором ТОВ "Аудиторська фiрма
"Аналiтик-Центр" для проведення аудиторської перевiрки повного пакету рiчної
фiнансової звiтностi за 2018 рiк з метою висловлення аудитором думки про те, чи
фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий
стан на 31.12.2018 рiк, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк,
що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
9. Затвердження рiчного звiту товариства. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту. Розгляд висновкiв
аудитора та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
Слухали: Головного бухгалтера ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Волошину
Галину Володимирiвну (доповiдь додається)
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 9.
Пiдрахунок голосiв по дев'ятому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення :
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. Розглянули висновки зовнiшнього
аудитора- незалежних аудиторiв ТОВ "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр" , в
якому висловлено думку iз застереженням щодо фiнансової звiтностi ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" на 31 грудня 2018 року, та затвердили заходи за
наслiдками його розгляду.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
Розглянули висновки зовнiшнього аудитора- незалежних аудиторiв ТОВ
"Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр" , в якому висловлено думку iз
застереженням щодо фiнансової звiтностi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" на
31 грудня 2018 року, та затвердили заходи за наслiдками його розгляду.
Прийняли рiшення - Визнати роботу пiдприємства задовiльною та такою, що
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його
установчих документiв.
10. Розподiл прибутку товариства за 2018 рiк
Слухали:Головного бухгалтера ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Волошину
Г.В.(доповiдь додається).
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 10.
Пiдрахунок голосiв по десятому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення :
Чистий прибуток за результатами дiяльностi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у
2018 роцi згiдно фiнансової звiтностi затвердити в сумi 26282 тис.грн.
30% вiд чистого прибутку це 7884600 грн, отриманого ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" у 2018 роцi направити на виплату дивiдендiв.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Чистий прибуток за результатами дiяльностi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у
2018 роцi згiдно фiнансової звiтностi затвердити в сумi 26282 тис.грн.
30% вiд чистого прибутку це 7884600 грн, отриманого ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" у 2018 роцi направити на виплату дивiдендiв.
11. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2018 рiк
Слухали: Головного бухгалтера ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Волошину
Г.В. (доповiдь додається).
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 11.
Пiдрахунок голосiв по одинадцятому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у
складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї,
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення :
Розмiр нарахованих за результатами дiяльностi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
у 2018 роцi дивiдендiв, що припадає на одну акцiю, становить 1,31 грн, з цiєї
суми утримати податки згiдно чинного законодавства.
У вiдповiдностi зi статтею 52 пункт 14 Закону України "Про акцiонернi
товариства" вiд 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовiй радi ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" встановити дату складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв за результатами роботи ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" у 2018 роцi, а також порядок i строк їх виплати.
Доручити виконавчому органу ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" забезпечити
нарахування та виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам в порядку та
строки, визначенi Наглядовою радою ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та чинним
законодавством.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Розмiр нарахованих за результатами дiяльностi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
у 2018 роцi дивiдендiв, що припадає на одну акцiю, становить 1,31 грн, з цiєї
суми утримати податки згiдно чинного законодавства.
У вiдповiдностi зi статтею 52 пункт 14 Закону України "Про акцiонернi
товариства" вiд 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовiй радi ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" встановити дату складення перелiку осiб, якi мають

право на отримання дивiдендiв за результатами роботи ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" у 2018 роцi, а також порядок i строк їх виплати.
Доручити виконавчому органу ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" забезпечити
нарахування та виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам в порядку та
строки, визначенi Наглядовою радою ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та чинним
законодавством.
За результатами голосування рiшення прийнято, результати голосування
оголошено.
12. Прийняття рiшення про змiну типу товариства.
Слухали- голову правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Зубарєва Олега
Олексiйовича.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 12.
Пiдрахунок голосiв по дванадцятому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у
складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення :
Визначити тип акцiонерного товариства " Гайворонський спецкар'єр" -приватне.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Рiшення не прийнято.
За результатами голосування рiшення прийнято, результати голосування
оголошено.
13. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту товариства, шляхом
викладення його у новiй редакцiї. Затвердження статуту товариства у новiй
редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї статуту
акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" та на здiйснення
дiй з державної реєстрацiї Статуту.
Слухали
акцiонера,
члена
наглядової
ради
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"Томашевську С.В.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 13.
Пiдрахунок голосiв по тринанадцятому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у
складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;

Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення:
У зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть до норм дiючого законодавства Статуту
Товариства, внести вiдповiднi
змiни до Статуту Товариства
шляхом
викладення їх у новiй редакцiї.
Уповноважити
голову правлiння
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"Гайворонський
спецiалiзований кар'єр" Зубарєва Олега Олексiйовича
пiдписати Статут
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" у
новiй редакцiї.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
У зв'язку з прийняттям рiшення дiйсними загальними зборами акцiонерiв
приведення у вiдповiднiсть статуту до чинної редакцiї закону України "Про
акцiонернi товариства" внести змiни та доповнення до статуту ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення статуту в новiй редакцiї.
Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" пiдписати статут в новiй редакцiї, здiйснити державну реєстрацiю
нової редакцiї статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
За результатами голосування рiшення прийнято, результати голосування
оголошено.
14.
Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного
року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх
граничної сукупної вартостi.
Слухали Акцiонера, члена Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
Томашевську С.В. (доповiдь додається), яка запропонувала винести на
голосування:
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 14.
Пiдрахунок голосiв по чотирнадцятому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у
складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення :
Затвердити рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть

вчинятися Товариством у перiод з 29.03.2019р. до наступних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, але не пiзнiше 30.04.2020 р., якщо гранична вартiсть
майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинiв буде бiльше 25
% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк, а
саме: правочинiв, договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг на суму
бiльшу нiж 149323 тис. гривень або еквiвалент цiєї суми в євро чи доларах
США, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день
пiдрахунку граничної сукупної вартостi. Пiд значним правочином слiд також
розумiти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до
дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi Товариством.
Уповноважити з правом передоручення
Голову правлiння Товариства на
укладання кожного такого правочину вiд iменi Товариства з правом пiдпису
договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших документiв, необхiдних для
укладання цих правочинiв. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть
вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення
яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного
законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвiдомлює, що вчинення
значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової
вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу
гривнi до iноземних валют.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Затвердити рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством у перiод з 29.03.2019р. до наступних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, але не пiзнiше 30.04.2020 р., якщо гранична вартiсть
майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинiв буде бiльше 25
% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а
саме: правочинiв, договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг на суму
138844 тис. гривень або еквiвалент цiєї суми в євро чи доларах США,
визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день
пiдрахунку граничної сукупної вартостi.
Пiд значним правочином слiд також розумiти укладання додаткових угод
(доповнень) на зазначену вище суму, до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що
були укладенi Товариством.
Уповноважити директора ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на укладання
кожного такого правочину вiд iменi Товариства з правом пiдпису
договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших документiв, необхiдних для
укладання цих правочинiв з обов'язковим рiшенням (вiзуванням) членiв
наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом
зазначеного перiоду необмежена.
Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються
вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства, положення про
виконавчий орган.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно
вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства,
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних
валют.
За результатами голосування рiшення прийнято, результати голосування
оголошено.
15. Затвердження змiн до положень про загальнi збори, наглядову раду,
виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю шляхом викладення цих положень в новiй
редакцiї.
Слухали Акцiонера, члена Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
Томашевську С.В. (доповiдь додається)
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 15.
Пiдрахунок голосiв по п'ятнадцятому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у
складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення :
Затвердити та внести змiни до положень Товариства Про загальнi збори,
Наглядову раду, Правлiння, шляхом викладення цих положень в новiй редакцiї.
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Затвердити та внести змiни до положень Товариства про загальнi збори,
наглядову раду, виконавчий орган шляхом викладення цих положень у новiй
редакцiї.
За результатами голосування рiшення прийнято, результати голосування
оголошено.
16.Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
Слухали- Голову Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кучкiна

Сергiя Петровича-Припинити повноваження iснуючого складу Наглядової Ради
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр":
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 16.
Пiдрахунок голосiв по шiстнадцятому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у
складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення :
Припинити повноваження iснуючого складу Наглядової Ради:
1. Кучкiн Сергiй Петрович
2. Янголенко Василь Васильович
3. Вiтюк Володимир Iванович
4. Зубарєва Катерина Олегiвна
5. Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
Обраних рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
(Протокол № 1/2018 вiд 13 квiтня 2018 року).
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Припинити повноваження iснуючого складу Наглядової Ради:
1. Кучкiн Сергiй Петрович
2. Янголенко Василь Васильович
3. Вiтюк Володимир Iванович
4. Зубарєва Катерина Олегiвна
5. Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
Обраних рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
(Протокол № 1/2018 вiд 13 квiтня 2018 року).
За результатами голосування рiшення прийнято, результати голосування
оголошено.
17.Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
Слухали- Голову Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кучкiна
Сергiя Петровича, Про кумулятивне голосування, який запропонував обрати до
наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) Товариства для
голосування по питанню № 17 порядку денного зборiв 5774378 акцiй (голосiв)
помножена на кiлькiсть кандидатiв у члени Наглядової ради товариства 5 (п'ять)

членiв дорiвнює - 28871890 голосiв.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 17.
Пiдрахунок голосiв по сiмнадцятому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у
складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;
Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Пiдсумки кумулятивного голосування:
Кандидат
Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування
Кандидат 1, Кучкiн Сергiй Петрович
5774378
Кандидат 2, Вiтюк Володимир Iванович
5774378
Кандидат 3, Томашевська Свiтлана Всеволодiвна 5774378
Кандидат 4, Зубарєв Олег Олексiйович
5774378
Кандидат 5, Шабанов Сергiй Вiкторович
5774378
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
До складу наглядової ради обранi:
Кандидат 1, Кучкiн Сергiй Петрович
Кандидат 2, Вiтюк Володимир Iванович
Кандидат 3, Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
Кандидат 4, Зубарєв Олег Олексiйович
Кандидат 5, Шабанов Сергiй Вiкторович
За результатами голосування рiшення прийнято, результати голосування
оголошено.
18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.
Слухали Акцiонера, члена Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
Томашевську С.В. (доповiдь додається), затвердити умови цивiльно- правових
договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, розмiр їх
винагороди.
Загальнi збори акцiонерiв згiдно ст. 33 пункту 17 зобов'язанi своїм рiшенням
затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними
членами Наглядової ради.
Нагадую акцiонерам, що наглядова рада товариства згiдно статтi 53 до Закону
України "Про акцiонернi товариства" буде обиратись на строк не бiльший нiж три
роки.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 18.
Пiдрахунок голосiв по вiсiмнадцятому питанню здiйснила лiчильна комiсiя у
складi
Лукавецька В.П.-голова комiсiї.
Пилипишина Л.О.-член комiсiї;
Одайська Т.Г.-член комiсiї.;

Iнших пропозицiй та зауважень вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не
надiйшло. Пропозицiя винесена на голосування.
Проект рiшення :
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними
членами Наглядової ради, розмiр їх винагороди.
Уповноважити голову правлiння ПАТ"Гайворонський спецкар'єр",
на
пiдписання
вказаного
договору
вiд
iменi
АТ"Гайворонський
спецкар'єр".
Пiдсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"ПРОТИ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними-0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними
членами Наглядової ради, розмiр їх винагороди.
Уповноважити директора ПАТ"Гайворонський спецкар'єр",
на пiдписання
вказаного договору вiд iменi
ПАТ"Гайворонський спецкар'єр".
За результатами голосування рiшення прийнято, результати голосування
оголошено.
Голова загальних зборiв Зубарєв О.О. ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
оголошує про закiнчення розгляду питань порядку денного.
Голова загальних зборiв Зубарєв О.О. оголошує Збори ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр" закритими.
За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
оформлений протокол.
Письмових скарг та заяв, щодо проведення рiчних зборiв акцiонерiв та процедури
пiдрахунку голосiв не отримано.

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
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Наглядова рада своїм рiшенням призначає реєстрацiйну комiсiю
Інше (зазначити)
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
акцій

Ні
X
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
Бюлетенi для голосування затвердженi наглядовою радою ПАТ "
Інше (зазначити)
Гайворонський спецкар'єр".
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
У 2019 роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "
Інше (зазначити)
Гайворонський спецкар'єр" не скликались.

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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
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)
У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається

Ні
X
X
X

У 2019 роцi рiчнi (черговiих загльних зборiв
акцiонерiв, якi скликалися, але не

причина їх непроведення

проводилися не було.

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради
X

Залежний член
наглядової ради

Кучкiн Сергiй Петрович
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Вiтюк Володимир Iванович
X
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
X
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Зубарєв Олег Олексiйович
X
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Шабанов Сергiй Вiкторович
X
До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення
Функціональні обов'язки 1)
питань, передбачених Законом, цим Статутом, положенням про
члена наглядової ради
наглядову раду.
2)
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
a.
затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється
дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної
компетенцiї загальних зборiв законом, статутом та тих, що
рiшенням наглядової ради переданi для затвердження
виконавчому органу;
b.
пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй
до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
c.
формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання
загальних зборiв наглядовою радою;
d.
затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
e.
прийняття рiшення про проведення чергових або
позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства
та у випадках, встановлених Законом;
f.
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених
Товариством акцiй;
g.
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй;
h.
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством
iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

i.
затвердження ринкової вартостi майна у випадках,
передбачених Законом;
j.
обрання та припинення повноважень директора;
k.
затвердження умов контракту, який укладатиметься з
директором, встановлення розмiру його винагороди;
l.
прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження директора;
m.
обрання та припинення повноважень особи, яка
здiйснюватиме повноваження директора у разi його тимчасової
вiдсутностi;
n.
обрання та припинення повноважень голови i членiв
iнших органiв Товариства;
o.
призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
p.
затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з
працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм
аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
q.
здiйснення контролю за своєчаснiстю надання
(опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його
дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування
товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного
управлiння Товариства;
r.
розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв
за результатами його розгляду;
s.
розгляд та затвердження рiчних планiв та кошторисiв
виконавчого органу;
t.
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених Законом;
u.
обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для
проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного
та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов
договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською
фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
v.
затвердження рекомендацiй загальним зборам за
результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного
аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття
рiшення щодо нього;
w.
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв
у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5 цього
Статуту;
x.
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають
бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно
до частини 1 пункту 8.8 цього статуту та мають право на участь у
загальних зборах вiдповiдно до пункту 8.7 цього Статуту;
y.
вирiшення питань про участь Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
z.
вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких
юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

aa.
вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або
лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства;
bb.
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової
ради Законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або
перетворення Товариства;
cc.
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
значного правочину або про попереднє надання згоди на
вчинення такого правочину, 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, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз
заiнтересованiстю у випадках, передбачених Законом;
dd.
визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй;
ee.
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
ff.
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної
установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження
умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру
оплати її послуг;
gg.
надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до Закону;
hh.
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
правочину про придбання цiнних паперiв та корпоративних прав
у власнiсть Товариства та/або вiдчуження цiнних паперiв та
корпоративних прав, якi є власнiстю Товариства;
ii.
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
правочину стосовно вiдчуження основних засобiв;
jj.
призначення за поданням директора його заступникiв,
головного бухгалтера, головного iнженера, економiста з
фiнансової роботи, головного механiка, головного енергетика.
kk.
надання згоди на списання майна Товариства;
ll.
визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення
їх нерозголошення;
mm. здiйснення контролю за дiяльнiстю директора, вiддiлу
збуту Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi
господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству
України, цьому Статуту Товариства, внутрiшнiм положенням
Товариства, завданням та дорученням загальних зборiв,
наглядової ради; здiйснення контролю за дотриманням в
Товариствi норм чинного законодавства України
nn.
вирiшення iнших питань, що належать до виключної
компетенцiї наглядової ради згiдно iз Законом або цим Статутом.
Чи проведені засідання

Протягом 2019 року вiдбулися засiдання наглядової ради:

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 засiдання 25.01.2019 р.-Про рiчний звiт Наглядової ради
товариства за 2018 рiк.
Слухали:
Звiт Наглядової Ради товариства за 2018 рiк.
Прийняте рiшення:
Схвалити звiт Наглядової Ради товариства за 2018 рiк.
Доручити головi наглядової ради Кучкiну С.П. довести рiчний
звiт наглядової ради
ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рiк до вiдома акцiонерiв на
загальних зборах акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
29 березня 2019 року.
Проголосували одноголосно.
Проголосували:
"за" -5 голосiв
"проти"- 0 голосiв
"утрималось"-0 голосiв
Голова Ради-Кучкiн С.П.
Члени Ради- Янголенко В.В.
Вiтюк В.I.
Зубарєва К.О.
Томашевська С.В.
Дата засiдання 01.02.2019 р.-Про обрання аудиторської фiрми
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" для проведення
аудиторськоїперевiрки за результатами 2018 року та визначення
умов договору, що укладатимется з ним, встановлення оплати
його послуг.
Слухали:
Голову Ради Кучкiна С.П. Про обрання аудиторської фiрми
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" для проведення аудиторської
перевiрки за результатами 2018 року та визначення умов
договору, що укладатимется з ним, встановлення оплати його
послуг.
Запропоновано: Обрати аудиторську фiрму Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Аналiтик-Центр".
Прийняте рiшення:
Обрати аудиторську фiрму Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр" для
проведення аудиторської перевiрки за результатами 2018 року
Головному бухгалтеру Волошинiй Г.В. розглянути та затвердити
договiр на надання аудиторських послуг. Графiк аудиторської
перевiрки затвердити. Розмiр винагороди за договором не
повинен перевищувати 18 тис.грн без ПДВ. Аудиторську
перевiрку провести з 07 лютого 2019 року по 05 квiтня 2019 року.

Проголосували одноголосно.
Проголосували:
"за" -5 голосiв
"проти"- 0 голосiв
"утрималось"-0 голосiв
Голова Ради-Кучкiн С.П.
Члени Ради- Янголенко В.В.
Вiтюк В.I.
Зубарєва К.О.
Томашевська С.В.
Дата засiдання 08.02.2019 р.1.
Про пiдготовку до проведення чергових рiчних
загальних зборiв акцiонерiвПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Прийняття рiшення про дату їх проведення. Спосiб надсилання
повiдомлення про скликання рiчних загальних зборiв
акцiонерам.Вiдповiдальна особа за ознайомлення акцiонерiв з
матерiалами по пiдготовцi до проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв.
2.
Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленнi про проведення загальних зборiв ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр".
3.
Дата складення Перелiку акцiонерiв ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр", якi мають право на участь у загальних зборах
акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
4.
Про затвердження проекту порядку денного загальних
зборiв акцiонерiв.
5.
Затвердження порядку повiдомлення акцiонерiв.
Слухали:
1.
Голову Ради Кучкiна С.П. про пiдготовку та проведення
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
Запропоновано: Скликати черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" 29 березня 2019 р. за
адресою: м.Гайворон , пров.Кар'єрський 2 ( в Залi засiдань
пiдприємства-кiмната № 1) з наступним проектом порядку
денного:
Прийняте рiшення:
1. Черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр" призначити на
29 березня 2019 року
за мiсцезнаходженням товариства: м.Гайворон провулок
Кар'єрський 2 ( в залi засiдань пiдприємства- кiмната № 1)
Проект порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" затвердити у наступнiй
редакцiї:
Проект Порядку денного:
(з проектами рiшень)

1.
Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї.
Прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Проект рiшення
Обрати членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
Товариства у складi 3-ох осiб:
Голова комiсiї:
- Лукавецька Валентина Павлiвна;
члени лiчильної комiсiї:
- Одайська Тетяна Григорiвна
-Пилипишина Людмила Олексiївна
Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї - з моменту обрання та
до закiнчення загальних зборiв. Повноваження членiв Лiчильної
комiсiї припиняються пiсля оформлення та пiдписання ними
протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах.
Пiдрахунок голосiв по даному питанню здiйснити тимчасовiй
лiчильнiй комiсiї сформованiй Наглядовою радою.
2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування.
Проект рiшення
Бюлетенi для голосування на загальних зборах акцiонерiв
29.03.2019р. повиннi вiдповiдати формi та зразку, який
затверджено рiшенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень пiд час
видачi акцiонеру повинен бути посвiдчений пiдписом Голови
реєстрацiйної комiсiї, а пiсля його отримання Лiчильною
комiсiєю, пiдписом голови Лiчильної комiсiї та печаткою
Товариства. У разi недiйсностi бюлетеня на ньому головою
Лiчильної комiсiї робиться позначка з зазначенням пiдстав його
недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується
пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї та печаткою.
3. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв.
Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв,
затвердження регламенту.
Проект рiшення
Обрати Головою рiчних загальних зборiв Товариства - Зубарєва
Олега Олексiйоваича .
Обрати Секретарем рiчних загальних зборiв Товариства Томашевську Свiтлану Всеволодiвну.
Час виступiв доповiдачiв з питань порядку денного-до 20 хвилин
Час виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань
порядку денного-до 3 хвилин
Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин
Для виступiв на загальних зборах товариства слово може бути
надане лише акцiонерам або їх представникам, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах товариства, головi
та секретарю загальних зборiв товариства, представникам
правлiння, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї
товариства.
З усiх iнших процедурних питань, якi виникають пiд час
проведення цих загальних зборiв керуватися нормами статуту та
чинного законодавства України.
4.
Звiт правлiння товариства за 2018 рiк.

Прийняття рiшення та затвердження заходiв за наслiдками
розгляду звiту.
Проект рiшення
Звiт правлiння товариства ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
за 2018 рiк розглянули. Прийняли рiшення та затвердили заходи
за наслiдками розгляду звiту.
5.
Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 рiк.
Затвердження звiту та висновкiв. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
Проект рiшення
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк
затвердити. Прийняли рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6.
Припинення повноважень ревiзiйної комiсiї.
Проект рiшення
Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї, а саме голови
ревiзiйної комiсiї Кулiнiча Романа Євгенiйовича, членiв
ревiзiйної комiсiї Куйди Наталiї Олександрiвни, Лiхотоп
Людмили Павлiвни.
Новi члени ревiзiйної комiсiї обиратись не будуть.
7.
Звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Прийняття
рiшення та затвердження заходiв за наслiдками розгляду звiту.
Проект рiшення
Звiт Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018
рiк розглянули. Прийняли рiшення та затвердили заходи за
наслiдками розгляду звiту.
8.
Затвердження рiшення наглядової ради ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" вiд 01 лютого 2019 року " Про
обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської
перевiрки)."
Проект рiшення
Затвердити рiшення Наглядової ради ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр" вiд 01 лютого 2019 року Про обрання аудитором
ТОВ "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр" для проведення
аудиторської перевiрки повного пакету рiчної фiнансової
звiтностi за 2018 рiк з метою висловлення аудитором думки про
те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан на 31.12.2018 рiк, його фiнансовi
результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
9.
Затвердження рiчного звiту товариства.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Розгляд
висновкiв зовнiшнього аудитора та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
Проект рiшення
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. Розглянули
висновки зовнiшнього аудитора- незалежних аудиторiв ТОВ
"Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр" , в якому висловлено
думку iз застереженням щодо фiнансової звiтностi ПАТ

"Гайворонський спецкар'єр" на 31 грудня 2018 року, та
затвердили заходи за наслiдками його розгляду.
10.
Розподiл прибутку товариства за 2018 рiк
Проект рiшення
Чистий прибуток за результатами дiяльностi ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi згiдно фiнансової
звiтностi затвердити в сумi 26282 тис.грн.
30% вiд чистого прибутку це 7884600 грн, отриманого ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi направити на виплату
дивiдендiв.
11.
Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за
2018 рiк
Проект рiшення
Розмiр нарахованих за результатами дiяльностi ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi дивiдендiв, що припадає
на одну акцiю, становить 1,31 грн, з цiєї суми утримати
податки згiдно чинного законодавства.
У вiдповiдностi зi статтею 52 пункт 14 Закону України "Про
акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити
Наглядовiй радi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" встановити
дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв за результатами роботи ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" у 2018 роцi, а також порядок i строк їх виплати.
Доручити виконавчому органу ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
забезпечити нарахування та виплату дивiдендiв безпосередньо
акцiонерам в порядку та строки, визначенi Наглядовою радою
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та чинним законодавством.
12. Прийняття рiшення про змiну типу товариства.
Проект рiшення
Визначити тип акцiонерного товариства " Гайворонський
спецкар'єр" -приватне.
Змiнити назву з Публiчного акцiонерного товариства "
Гайворонський спецiалiзований кар'єр" на Акцiонерне
товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"
13. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту
товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Затвердження статуту товариства у новiй редакцiї. Визначення
уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї статуту
акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"
та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.
Проект рiшення
У зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть до норм дiючого
законодавства Статуту Товариства, внести вiдповiднi змiни до
Статуту Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
Уповноважити голову правлiння ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський
спецiалiзований кар'єр" Зубарєва Олега Олексiйовича пiдписати
Статут АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський
спецiалiзований кар'єр" у новiй редакцiї.
14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством

протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної
сукупної вартостi.
Проект рiшення
Затвердити рiшення про попереднє схвалення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з
29.03.2019р. до наступних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, але не пiзнiше 30.04.2020 р., якщо гранична
вартiсть майна або послуг, що є або буде предметом даних
правочинiв буде бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк, а саме:
правочинiв, договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг
на суму бiльшу нiж 149323 тис. гривень або еквiвалент цiєї
суми в євро чи доларах США, визначений за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на день пiдрахунку граничної
сукупної вартостi. Пiд значним правочином слiд також розумiти
укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму,
до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi
Товариством. Уповноважити з правом передоручення Голову
правлiння Товариства на укладання кожного такого правочину
вiд iменi Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових
угод/контрактiв та iнших документiв, необхiдних для укладання
цих правочинiв. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi
будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена.
Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення,
вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та
Статуту Товариства. Товариство усвiдомлює, що вчинення
значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у
майбутньому ринкової вартостi майна Товариства,
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих
коливань курсу гривнi до iноземних валют.
15. Затвердження змiн до положень про загальнi збори,
наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю шляхом
викладення цих положень в новiй редакцiї.
Проект рiшення
Затвердити та внести змiни до положень Товариства Про
загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння, шляхом викладення
цих положень в новiй редакцiї.
16. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв
наглядової ради.
Проект рiшення
Припинити повноваження iснуючого складу Наглядової Ради:
1. Кучкiн Сергiй Петрович
2. Янголенко Василь Васильович
3. Вiтюк Володимир Iванович
4. Зубарєва Катерина Олегiвна
5. Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
Обраних рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018 вiд 13 квiтня
2018 року).

17. Обрання членiв Наглядової ради товариства
При кумулятивному голосуваннi Закон "Про акцiонернi
товариства" не передбачає проекту рiшень з цього питання в
повiдомленнi.
18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами наглядової ради.
Проект рiшення
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, розмiр їх
винагороди.
Уповноважити голову правлiння ПАТ"Гайворонський
спецкар'єр", на пiдписання вказаного договору вiд iменi
АТ"Гайворонський
спецкар'єр".
Доручити правлiнню разом з членами Наглядової ради
товариства провести органiзацiйну роботу по пiдготовцi
проведення зборiв акцiонерiв 29 березня 2019 року.
Проголосували одноголосно.
Проголосували:
"за" -5 голосiв
"проти"- 0 голосiв
"утрималось"-0 голосiв
Слухали:
2.
Голову Ради Кучкiна С.П. Про дату складення перелiку
акцiонерiв
ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр", якi мають бути повiдомленнi про
проведення загальних зборiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр",
згiдно Закону України " Про акцiонернi товариства" та
Регламенту Нацiонального Депозитарiю України.
Запропоновано:
Дата складення перелiку акцiонерiв ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр", якi мають бути повiдомленнi про проведення
загальних зборiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" 11 лютого
2019 року.
Прийняте рiшення:
Дата складення перелiку акцiонерiв ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр", якi мають бути повiдомленнi про проведення
загальних зборiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" 11 лютого
2019 року.
Проголосували одноголосно.
Проголосували:
"за" -5 голосiв
"проти"- 0 голосiв
"утрималось"-0 голосiв

Слухали:
3.
Голову Ради Кучкiна С.П. Про дату складення перелiку
акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", якi мають право на
участь у загальних зборах ПАТ " Гайворонський спецкар'єр",
згiдно Закону України " Про акцiонернi товариства" та
Регламенту Нацiонального Депозитарiю України.
Запропоновано:
Дата складення перелiку акцiонерiв ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр", якi мають право на участь у загальних зборах
акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" , згiдно Закону
України " Про акцiонернi товариства" та Регламенту
Нацiонального Депозитарiю України.
25 березня 2019 року.
Прийняте рiшення:
Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" ,
згiдно Закону України " Про акцiонернi товариства" та
Регламенту Нацiонального Депозитарiю України.
25 березня 2019 року.
Проголосували одноголосно.
Проголосували:
"за" -5 голосiв
"проти"- 0 голосiв
"утрималось"-0 голосiв
Слухали:
4.
Голову Ради Кучкiна С.П. Про затвердження
повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв, яке
буде розсилатись акцiонерам.
Прийняте рiшення:
1.
Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" затвердити у
наступнiй редакцiї:
Публiчне Акцiонерне Товариство " Гайворонський
спецiалiзований кар'єр"
(код ЄДРПОУ 20657268)
мiсцезнаходження: 26300 Кiровоградська область, м. Гайворон,
пров. Кар'єрський 2,
повiдомляє, що проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв
вiдбудуться 29 березня 2019 року об 11.00 годинi за адресою:
26300 Кiровоградська область, м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2
( в Залi засiдань пiдприємства-кiмната № 1).

Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) загальних зборiв
Товариства буде здiйснюватися Реєстрацiйною комiсiєю 29
березня 2019 року з 9.30 до 10.45 за мiсцем проведення зборiв.
Реєстрацiя акцiонерiв ( їх представникiв) проводиться на пiдставi
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством
про депозитарну систему України.
Перелiк акцiонерiв , якi мають право на участь у Загальних
зборах Товариства, призначених на 29 березня 2019 року,
складається станом на 24 годину 25 березня 2019 року.
Вiдповiдно до ст.36 та 38 ЗУ "Про акцiонернi товариства" вiд
дати надiслання повiдомлення про проведення загальних зборiв
до дати проведення загальних зборiв акцiонери можуть
ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття
рiшень з питань включених до проекту порядку денного,
проектами рiшень та надати свої пропозицiї в робочi днi з 8.00 по
15.00 за адресою: Кiровоградська область,
м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2 у кабiнетi вiддiлу збуту, або
надати на електронну пошту товариства gsk@gsk.co.ua., а в
день проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї за
адресою: Кiровоградська область, м. Гайворон, пров.Кар'єрський
2, вiддiл збуту. Вiдповiдальна особа за порядок ознайомлення
акцiонерiв з документами провiдний iнженер вiддiлу збуту
Томашевська С. тел. 05254 2-27-02.
Кожний акцiонер має право внести пропозицiї щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборiв
акцiонерного товариства, а також щодо нових кандидатiв до
складу органiв товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати
кiлькiсного складу кожного з органiв.
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, а щодо
кандидатiв до складу органiв товариства - не пiзнiше нiж за сiм
днiв до дати проведення загальних зборiв. Пропозицiї щодо
включення нових питань до проекту порядку денного повиннi
мiстити вiдповiднi проекти рiшень з цих питань. Пропозицiї
щодо кандидатiв у члени наглядової ради акцiонерного
товариства мають мiстити iнформацiю про те, чи є
запропонований кандидат представником акцiонера (акцiонерiв),
або про те, що кандидат пропонується на посаду члена
наглядової ради - незалежного директора.
Iнформацiя, визначена у пропозицiях щодо членiв наглядової
ради акцiонерного товариства вiдповiдно до частини другої цiєї
статтi, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного
голосування напроти прiзвища вiдповiдного кандидата.
Пропозицiя до проекту порядку денного загальних зборiв
акцiонерного товариства подається в письмовiй формi iз
зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера, який її вносить,
кiлькостi, типу та/або класу належних йому акцiй, змiсту
пропозицiї до питання та/або проекту рiшення, а також кiлькостi,
типу та/або класу акцiй, що належать кандидату, який
пропонується цим акцiонером до складу органiв товариства.

Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5
або бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, пiдлягають
обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних
зборiв. У такому разi рiшення наглядової ради про включення
питання до проекту порядку денного не вимагається, а
пропозицiя вважається включеною до проекту порядку денного,
якщо вона подана з дотриманням вимог цiєї статтi.
У разi подання акцiонером пропозицiї до проекту порядку
денного загальних зборiв щодо дострокового припинення
повноважень голови колегiального виконавчого органу (особи,
яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу)
одночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури
для обрання голови колегiального виконавчого органу
акцiонерного товариства (особи, яка здiйснює повноваження
одноосiбного виконавчого органу) або призначення особи, яка
тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
Змiни до проекту порядку денного загальних зборiв вносяться
лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз
запропонованих питань. Товариство не має права вносити змiни
до запропонованих акцiонерами питань або проектiв рiшень.
Мотивоване рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до
проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерного
товариства надсилається наглядовою радою акцiонеру протягом
трьох днiв з моменту його прийняття.
У разi внесення змiн до проекту порядку денного загальних
зборiв акцiонерне товариство не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати
проведення загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про такi
змiни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти
рiшень, що додаються на пiдставi пропозицiй акцiонерiв.
Оскарження акцiонером рiшення товариства про вiдмову у
включеннi його пропозицiй до проекту порядку денного до суду
не зупиняє проведення загальних зборiв. Суд за результатами
розгляду справи може постановити рiшення про зобов'язання
товариства провести загальнi збори з питання, у включеннi якого
до проекту порядку денного було безпiдставно вiдмовлено
акцiонеру.
Для реєстрацiї i участi у загальних зборах акцiонерiв необхiдно
при собi мати:
- паспорт або iнший офiцiйний документ, який посвiдчує особу;
представникам акцiонерiв - документи, що посвiдчують їх особу
(паспорт) та документи, якi надають їм право брати участь та
голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись
цим: довiренiсть на право участi у загальних зборах акцiонерiв,
оформлену згiдно з чинним законодавством України, яка надає
представнику право на участь та голосування на загальних
зборах товариства.
Представником акцiонера на загальних зборах акцiонерного
товариства може бути фiзич-на особа.
Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або
на певний строк. Акцiонер має правоу будь-який момент
замiнити свого представника, повiдомивши про це виконавчий

орган акцiонерного товариства.
Довiренiсть видана фiзичною особою, посвiдчується нотарiусом
або iншими посадовими особами, як вчиняють нотарiальнi дiї, а
також може посвiдчуватися депозитарною установою у
встановленому депозитарною установою у встановленому
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
порядку та документ, що посвiдчує особу.
Довiренiсть на право участi та голосування на загальних зборах
акцiонерного товариства може мiстити завдання щодо
голосування, тобто перелiк питань порядку денного загальних
зборiв iз зазначенням того, як i за яке рiшення потрiбно
проголосувати. Пiд час голосування на загальних зборах
представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить
завдання щодо голосування, представник вирiшує питання щодо
голосування на загальних зборах на свiй розсуд.
Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та
голосування на зборах декiльком своїм представникам. Акцiонер
має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого
представника на зборах. Надання довiреностi на право участi та
голосування на зборах не виключає право участi на зборах
акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. У
разi, якщо для участi в зборах з'явилося декiлька представникiв
акцiонера, реєструється той представник, довiренiсть якому
видана пiзнiше. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi
декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на зборах
здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх
загальним представником.
Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення
загальних зборiв акцiонерне товариство не має права вносити
змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали
можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у
зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням
помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 днiв
до дати проведення загальних зборiв, а щодо кандидатiв до
складу органiв товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати
проведення загальних зборiв.
Акцiонерне товариство до початку загальних зборiв у
встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi
вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборiв та
порядку денного загальних зборiв до дати проведення загальних
зборiв. Акцiонерне товариство може надати одну загальну
вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
Розмiщена iнформацiя на сайтi пiдприємства http://www.gsk.co.ua
з проектом рiшень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного.
Загальна кiлькiсть акцiй Товариства 6 000 000 штук простих
iменних акцiй. Станом на дату складання перелiку осiб, яким
надсилається повiдомлення про проведення зборiв, кiлькiсть
голосуючих простих iменних акцiй 5 883 646 штук.

Проект Порядку денного:
(з проектами рiшень)
1.
Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї.
Прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Проект рiшення
Обрати членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
Товариства у складi 3-ох осiб:
Голова комiсiї:
- Лукавецька Валентина Павлiвна;
члени лiчильної комiсiї:
- Одайська Тетяна Григорiвна
-Пилипишина Людмила Олексiївна
Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї - з моменту обрання та
до закiнчення загальних зборiв. Повноваження членiв Лiчильної
комiсiї припиняються пiсля оформлення та пiдписання ними
протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах.
Пiдрахунок голосiв по даному питанню здiйснити тимчасовiй
лiчильнiй комiсiї сформованiй Наглядовою радою.
2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування.
Проект рiшення
Бюлетенi для голосування на загальних зборах акцiонерiв
29.03.2019р. повиннi вiдповiдати формi та зразку, який
затверджено рiшенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень пiд час
видачi акцiонеру повинен бути посвiдчений пiдписом Голови
реєстрацiйної комiсiї, а пiсля його отримання Лiчильною
комiсiєю, пiдписом голови Лiчильної комiсiї та печаткою
Товариства. У разi недiйсностi бюлетеня на ньому головою
Лiчильної комiсiї робиться позначка з зазначенням пiдстав його
недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується
пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї та печаткою.
3. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв.
Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв,
затвердження регламенту.
Проект рiшення
Обрати Головою рiчних загальних зборiв Товариства - Зубарєва
Олега Олексiйоваича .
Обрати Секретарем рiчних загальних зборiв Товариства Томашевську Свiтлану Всеволодiвну.
Час виступiв доповiдачiв з питань порядку денного-до 20 хвилин
Час виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань
порядку денного-до 3 хвилин
Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин
Для виступiв на загальних зборах товариства слово може бути
надане лише акцiонерам або їх представникам, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах товариства, головi
та секретарю загальних зборiв товариства, представникам
правлiння, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї
товариства.
З усiх iнших процедурних питань, якi виникають пiд час
проведення цих загальних зборiв керуватися нормами статуту та

чинного законодавства України.
4.
Звiт правлiння товариства за 2018 рiк.
Прийняття рiшення та затвердження заходiв за наслiдками
розгляду звiту.
Проект рiшення
Звiт правлiння товариства ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
за 2018 рiк розглянули. Прийняли рiшення та затвердили заходи
за наслiдками розгляду звiту.
5.
Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 рiк.
Затвердження звiту та висновкiв. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
Проект рiшення
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк
затвердити. Прийняли рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6.
Припинення повноважень ревiзiйної комiсiї.
Проект рiшення
Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї, а саме голови
ревiзiйної комiсiї Кулiнiча Романа Євгенiйовича, членiв
ревiзiйної комiсiї Куйди Наталiї Олександрiвни, Лiхотоп
Людмили Павлiвни.
Новi члени ревiзiйної комiсiї обиратись не будуть.
7.
Звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Прийняття
рiшення та затвердження заходiв за наслiдками розгляду звiту.
Проект рiшення
Звiт Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018
рiк розглянули. Прийняли рiшення та затвердили заходи за
наслiдками розгляду звiту.
8.
Затвердження рiшення наглядової ради ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" вiд 01 лютого 2019 року " Про
обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської
перевiрки)."
Проект рiшення
Затвердити рiшення Наглядової ради ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр" вiд 01 лютого 2019 року Про обрання аудитором
ТОВ "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр" для проведення
аудиторської перевiрки повного пакету рiчної фiнансової
звiтностi за 2018 рiк з метою висловлення аудитором думки про
те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан на 31.12.2018 рiк, його фiнансовi
результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
9.
Затвердження рiчного звiту товариства.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Розгляд
висновкiв зовнiшнього аудитора та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
Проект рiшення
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. Розглянули
висновки зовнiшнього аудитора- незалежних аудиторiв ТОВ

"Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр" , в якому висловлено
думку iз застереженням щодо фiнансової звiтностi ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" на 31 грудня 2018 року, та
затвердили заходи за наслiдками його розгляду.
10.
Розподiл прибутку товариства за 2018 рiк
Проект рiшення
Чистий прибуток за результатами дiяльностi ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi згiдно фiнансової
звiтностi затвердити в сумi 26282 тис.грн.
30% вiд чистого прибутку це 7884600 грн, отриманого ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi направити на виплату
дивiдендiв.
11.
Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за
2018 рiк
Проект рiшення
Розмiр нарахованих за результатами дiяльностi ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi дивiдендiв, що припадає
на одну акцiю, становить 1,31 грн, з цiєї суми утримати
податки згiдно чинного законодавства.
У вiдповiдностi зi статтею 52 пункт 14 Закону України "Про
акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити
Наглядовiй радi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" встановити
дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв за результатами роботи ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" у 2018 роцi, а також порядок i строк їх виплати.
Доручити виконавчому органу ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
забезпечити нарахування та виплату дивiдендiв безпосередньо
акцiонерам в порядку та строки, визначенi Наглядовою радою
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та чинним законодавством.
12. Прийняття рiшення про змiну типу товариства.
Проект рiшення
Визначити тип акцiонерного товариства " Гайворонський
спецкар'єр" -приватне.
Змiнити назву з Публiчного акцiонерного товариства "
Гайворонський спецiалiзований кар'єр" на Акцiонерне
товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"
13. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту
товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Затвердження статуту товариства у новiй редакцiї. Визначення
уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї статуту
акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"
та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.
Проект рiшення
У зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть до норм дiючого
законодавства Статуту Товариства, внести вiдповiднi змiни до
Статуту Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
Уповноважити голову правлiння ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський
спецiалiзований кар'єр" Зубарєва Олега Олексiйовича пiдписати
Статут АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський
спецiалiзований кар'єр" у новiй редакцiї.

14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної
сукупної вартостi.
Проект рiшення
Затвердити рiшення про попереднє схвалення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з
29.03.2019р. до наступних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, але не пiзнiше 30.04.2020 р., якщо гранична
вартiсть майна або послуг, що є або буде предметом даних
правочинiв буде бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк, а саме:
правочинiв, договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг
на суму бiльшу нiж 149323 тис. гривень або еквiвалент цiєї
суми в євро чи доларах США, визначений за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на день пiдрахунку граничної
сукупної вартостi. Пiд значним правочином слiд також розумiти
укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму,
до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi
Товариством. Уповноважити з правом передоручення Голову
правлiння Товариства на укладання кожного такого правочину
вiд iменi Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових
угод/контрактiв та iнших документiв, необхiдних для укладання
цих правочинiв. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi
будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена.
Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення,
вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та
Статуту Товариства. Товариство усвiдомлює, що вчинення
значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у
майбутньому ринкової вартостi майна Товариства,
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих
коливань курсу гривнi до iноземних валют.
15. Затвердження змiн до положень про загальнi збори,
наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю шляхом
викладення цих положень в новiй редакцiї.
Проект рiшення
Затвердити та внести змiни до положень Товариства Про
загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння, шляхом викладення
цих положень в новiй редакцiї.
16. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв
наглядової ради.
Проект рiшення
Припинити повноваження iснуючого складу Наглядової Ради:
1. Кучкiн Сергiй Петрович
2. Янголенко Василь Васильович
3. Вiтюк Володимир Iванович
4. Зубарєва Катерина Олегiвна
5. Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
Обраних рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ

"Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018 вiд 13 квiтня
2018 року).
17. Обрання членiв Наглядової ради товариства
При кумулятивному голосуваннi Закон "Про акцiонернi
товариства" не передбачає проекту рiшень з цього питання в
повiдомленнi.
18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами наглядової ради.
Проект рiшення
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, розмiр їх
винагороди.
Уповноважити голову правлiння ПАТ"Гайворонський
спецкар'єр", на пiдписання вказаного договору вiд iменi
АТ"Гайворонський
спецкар'єр".
тис.грн
Найменування показника перiод
звiтний
попереднiй
Усього активiв
149323
134332,00
Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 35364 17293,00
Запаси 23406 17322,00
Сумарна дебiторська заборгованiсть
7373 3572,00
Грошi та їх еквiваленти
49861 61269,00
Нероздiлений прибуток (непокритий збиток)
137312
118370,00
Власний капiтал
138844
119902,00
Зареєстрований статутний капiтал 300 300,00
Поточнi зобов`язання i забезпечення
10479 14430,00
Чистий фiнансовий результат: прибуток (збиток)26282 24665,00
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.)
6000000
6000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн) 4,38
4,11
Наглядова Рада ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Проголосували одноголосно.
Проголосували:
"за" -5 голосiв
"проти"- 0 голосiв
"утрималось"-0 голосiв
Слухали:
2.
Голову Ради Кучкiна С.П. Затвердження порядку
повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Прийняте рiшення:
Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" направити персонально
кожному акцiонеру простим листом через вiддiлення Укрпошти.
Вiдповiдальна особа за ознайомлення акцiонерiв з матерiалами
по пiдготовцi до проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Томашевська Свiтлана Всеволодiвна.
Проголосували

"за" одноголосно.

Дата засiдання-15.02.2019-Рекомендацiї наглядової ради
загальним зборам акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,
якi можуть вчинятися акцiонерним товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення , якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
перевищує 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр".
Слухали:
1.
Голову Наглядової ради Кучкiна С.П. про надання згоди
на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, становить 25i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
акцiонерного товариства. Рiшення про надання згоди на
вчинення такого правочину приймається загальними зборами за
поданням наглядової ради.
Вартiсть активiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк складає 149323
тис.грн.
Якщо на дату проведення загальних зборiв акцiонерного
товариства неможливо визначити, якi значнi правочини
вчинятимуться цим товариством у ходi фiнансово-господарської
дiяльностi, загальнi збори акцiонерного товариства можуть
прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв, якi можуть вчинятися акцiонерним
товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття
такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх
граничної сукупної вартостi.
Прийняте рiшення:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного
року (з дати прийняття даного рiшення Зборами вiд 29.03.2019
року), а саме: договорiв поставки щебеневої продукцiї, договорiв
про надання послуг, договорiв пiдряду, договорiв про спiльну
дiяльнiсть. Гранична вартiсть правочинiв не повинна
перевищувати 149 млн. грн. Уповноважити виконавчий орган
товариства, протягом одного року з дати прийняття даного

рiшення Зборами вiд 29.03.2019 року, визначати умови
правочинiв, приймати усi рiшення щодо укладання та пiдписання
вище зазначених значних правочинiв.
Проголосували

"за" одноголосно.

Дата засiдання-04.03.2019- Про рiчний звiт правлiння товариства
за 2018 рiк.
Слухали:
Звiт правлiння товариства за 2018 рiк.
Прийняте рiшення:
Роботу правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рiк
признати задовiльною.
Звiт правлiння товариства за 2018 рiк затвердити.
Доручити головi правлiння Зубарєву О.О. довести рiчний звiт
правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рiк до
вiдома акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр", якi вiдбудуться 29 березня 2019 року.
Проголосували

"за" одноголосно.

Дата засiдання-13.03.2019-Про затвердження проекту порядку
денного та проектiв рiшень рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Про обрання реєстрацiйної комiсiї рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Про затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на
чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" 29 березня 2019 р. Про визначення та
затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування.
Про тимчасову лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв на
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр",
якi вiдбудуться 29 березня 2019 року
Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
Слухали:
1.
Голову Ради Кучкiна С.П. Про проект порядку денного
чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" 29 березня 2019 р. за адресою:
м.Гайворон , пров.Кар'єрський 2 ( в залi засiдань
пiдприємства-кiмната № 1).
Голова повiдомив, що проект порядку денного та проекти рiшень
були направленi всiм акцiонерам згiдно перелiку акцiонерiв, якi
мають бути повiдомленнi про проведення загальних зборiв
особисто поштою, розмiщено на сайтi товариства
http://www.gsk.co.ua. Протягом термiнiв, якi встановленi ЗУ " Про
акцiонернi товариства ст. 38 пропозицiй вiд акцiонерiв не
надiйшло. За пiдсумками обговорення

Прийняте рiшення:
1. Затвердити Проект порядку денного рiчних чергових зборiв
акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та затвердити у
наступнiй редакцiї:
Проект Порядку денного:
(з проектами рiшень)
.
Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї.
Прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Проект рiшення
Обрати членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
Товариства у складi 3-ох осiб:
Голова комiсiї:
- Лукавецька Валентина Павлiвна;
члени лiчильної комiсiї:
- Одайська Тетяна Григорiвна
-Пилипишина Людмила Олексiївна
Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї - з моменту обрання та
до закiнчення загальних зборiв. Повноваження членiв Лiчильної
комiсiї припиняються пiсля оформлення та пiдписання ними
протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах.
Пiдрахунок голосiв по даному питанню здiйснити тимчасовiй
лiчильнiй комiсiї сформованiй Наглядовою радою.
2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування.
Проект рiшення
Бюлетенi для голосування на загальних зборах акцiонерiв
29.03.2019р. повиннi вiдповiдати формi та зразку, який
затверджено рiшенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень пiд час
видачi акцiонеру повинен бути посвiдчений пiдписом Голови
реєстрацiйної комiсiї, а пiсля його отримання Лiчильною
комiсiєю, пiдписом голови Лiчильної комiсiї та печаткою
Товариства. У разi недiйсностi бюлетеня на ньому головою
Лiчильної комiсiї робиться позначка з зазначенням пiдстав його
недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується
пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї та печаткою.
3. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв.
Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв,
затвердження регламенту.
Проект рiшення
Обрати Головою рiчних загальних зборiв Товариства - Зубарєва
Олега Олексiйоваича .
Обрати Секретарем рiчних загальних зборiв Товариства Томашевську Свiтлану Всеволодiвну.
Час виступiв доповiдачiв з питань порядку денного-до 20 хвилин
Час виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань
порядку денного-до 3 хвилин
Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин
Для виступiв на загальних зборах товариства слово може бути
надане лише акцiонерам або їх представникам, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах товариства, головi

та секретарю загальних зборiв товариства, представникам
правлiння, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї
товариства.
З усiх iнших процедурних питань, якi виникають пiд час
проведення цих загальних зборiв керуватися нормами статуту та
чинного законодавства України.
4.
Звiт правлiння товариства за 2018 рiк.
Прийняття рiшення та затвердження заходiв за наслiдками
розгляду звiту.
Проект рiшення
Звiт правлiння товариства ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
за 2018 рiк розглянули. Прийняли рiшення та затвердили заходи
за наслiдками розгляду звiту.
5.
Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 рiк.
Затвердження звiту та висновкiв. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
Проект рiшення
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк
затвердити. Прийняли рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6.
Припинення повноважень ревiзiйної комiсiї.
Проект рiшення
Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї, а саме голови
ревiзiйної комiсiї Кулiнiча Романа Євгенiйовича, членiв
ревiзiйної комiсiї Куйди Наталiї Олександрiвни, Лiхотоп
Людмили Павлiвни.
Новi члени ревiзiйної комiсiї обиратись не будуть.
7.
Звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Прийняття
рiшення та затвердження заходiв за наслiдками розгляду звiту.
Проект рiшення
Звiт Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018
рiк розглянули. Прийняли рiшення та затвердили заходи за
наслiдками розгляду звiту.
8.
Затвердження рiшення наглядової ради ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" вiд 01 лютого 2019 року " Про
обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської
перевiрки)."
Проект рiшення
Затвердити рiшення Наглядової ради ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр" вiд 01 лютого 2019 року Про обрання аудитором
ТОВ "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр" для проведення
аудиторської перевiрки повного пакету рiчної фiнансової
звiтностi за 2018 рiк з метою висловлення аудитором думки про
те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан на 31.12.2018 рiк, його фiнансовi
результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
9.
Затвердження рiчного звiту товариства.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Розгляд

висновкiв зовнiшнього аудитора та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
Проект рiшення
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. Розглянули
висновки зовнiшнього аудитора- незалежних аудиторiв ТОВ
"Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр" , в якому висловлено
думку iз застереженням щодо фiнансової звiтностi ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" на 31 грудня 2018 року, та
затвердили заходи за наслiдками його розгляду.
10.
Розподiл прибутку товариства за 2018 рiк
Проект рiшення
Чистий прибуток за результатами дiяльностi ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi згiдно фiнансової
звiтностi затвердити в сумi 26282 тис.грн.
30% вiд чистого прибутку це 7884600 грн, отриманого ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi направити на виплату
дивiдендiв.
11.
Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за
2018 рiк
Проект рiшення
Розмiр нарахованих за результатами дiяльностi ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi дивiдендiв, що припадає
на одну акцiю, становить 1,31 грн, з цiєї суми утримати
податки згiдно чинного законодавства.
У вiдповiдностi зi статтею 52 пункт 14 Закону України "Про
акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити
Наглядовiй радi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" встановити
дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв за результатами роботи ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" у 2018 роцi, а також порядок i строк їх виплати.
Доручити виконавчому органу ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
забезпечити нарахування та виплату дивiдендiв безпосередньо
акцiонерам в порядку та строки, визначенi Наглядовою радою
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та чинним законодавством.
12. Прийняття рiшення про змiну типу товариства.
Проект рiшення
Визначити тип акцiонерного товариства " Гайворонський
спецкар'єр" -приватне.
Змiнити назву з Публiчного акцiонерного товариства "
Гайворонський спецiалiзований кар'єр" на Акцiонерне
товариство " Гайворонський спецiалiзований кар'єр"
13. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту
товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Затвердження статуту товариства у новiй редакцiї. Визначення
уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї статуту
акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар'єр"
та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.
Проект рiшення
У зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть до норм дiючого
законодавства Статуту Товариства, внести вiдповiднi змiни до
Статуту Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.

Уповноважити голову правлiння ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський
спецiалiзований кар'єр" Зубарєва Олега Олексiйовича пiдписати
Статут АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський
спецiалiзований кар'єр" у новiй редакцiї.
14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної
сукупної вартостi.
Проект рiшення
Затвердити рiшення про попереднє схвалення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з
29.03.2019р. до наступних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, але не пiзнiше 30.04.2020 р., якщо гранична
вартiсть майна або послуг, що є або буде предметом даних
правочинiв буде бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк, а саме:
правочинiв, договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг
на суму бiльшу нiж 149323 тис. гривень або еквiвалент цiєї
суми в євро чи доларах США, визначений за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на день пiдрахунку граничної
сукупної вартостi. Пiд значним правочином слiд також розумiти
укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму,
до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi
Товариством. Уповноважити з правом передоручення Голову
правлiння Товариства на укладання кожного такого правочину
вiд iменi Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових
угод/контрактiв та iнших документiв, необхiдних для укладання
цих правочинiв. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi
будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена.
Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення,
вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та
Статуту Товариства. Товариство усвiдомлює, що вчинення
значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у
майбутньому ринкової вартостi майна Товариства,
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих
коливань курсу гривнi до iноземних валют.
15. Затвердження змiн до положень про загальнi збори,
наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю шляхом
викладення цих положень в новiй редакцiї.
Проект рiшення
Затвердити та внести змiни до положень Товариства Про
загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння, шляхом викладення
цих положень в новiй редакцiї.
16. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв
наглядової ради.
Проект рiшення
Припинити повноваження iснуючого складу Наглядової Ради:
1. Кучкiн Сергiй Петрович

2. Янголенко Василь Васильович
3. Вiтюк Володимир Iванович
4. Зубарєва Катерина Олегiвна
5. Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
Обраних рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018 вiд 13 квiтня
2018 року).
17. Обрання членiв Наглядової ради товариства
При кумулятивному голосуваннi Закон "Про акцiонернi
товариства" не передбачає проекту рiшень з цього питання в
повiдомленнi.
18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами наглядової ради.
Проект рiшення
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, розмiр їх
винагороди.
Уповноважити голову правлiння ПАТ"Гайворонський
спецкар'єр", на пiдписання вказаного договору вiд iменi
АТ"Гайворонський
спецкар'єр".
Дата складання перелiку акцiонерiв ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр", якi мають право участi у рiчних загальних зборах
акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", якi вiдбудуться
29 березня 2019 р. станом на 25 березня 2019 року.
Проголосували одноголосно.
Проголосували:
"за" -5 голосiв
"проти"- 0 голосiв
"утрималось"-0 голосiв
Слухали:
2.
Голову наглядової ради Кучкiна С.П. Про обрання
реєстрацiйної комiсiї для реєстрацiї акцiонерiв для участi у
рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр".
Прийняте рiшення:
Обрати реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї
акцiонерiв рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбудуться 29
березня 2019 року у складi: Лукавецька В.П., Томашевська С.В.,
Пилипишина Л.О.
Проголосували: Проголосували одноголосно.
"за" -5 голосiв
"проти"- 0 голосiв
"утрималось"-0 голосiв

Слухали:
2.
Голову наглядової ради Кучкiна С.П. Про затвердження
форми i тексту бюллетеня для голосування на чергових рiчних
загальних зборах акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
29 березня 2019 р.
Про визначення та затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування.
Прийняте рiшення:
Бюлетенi для голосування на загальних зборах акцiонерiв
29.03.2019р. повиннi вiдповiдати формi та зразку, який
затверджено рiшенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень пiд час
видачi акцiонеру повинен бути посвiдчений пiдписом Голови
реєстрацiйної комiсiї, а пiсля його отримання Лiчильною
комiсiєю, пiдписом голови Лiчильної комiсiї та печаткою
Товариства. У разi недiйсностi бюлетеня на ньому головою
Лiчильної комiсiї робиться позначка з зазначенням пiдстав його
недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується
пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї та печаткою.
Проголосували одноголосно.
Проголосували:
"за" -5 голосiв
"проти"- 0 голосiв
"утрималось"-0 голосiв
Слухали:
3.
Голову наглядової ради Кучкiна С.П. 4. Про тимчасову
лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв на загальних зборах
акцiонерiв, якi вiдбудуться 29 березня 2019 року.
Прийняте рiшення:
Обрати членiв тимчасової лiчильної комiсiї рiчних загальних
зборiв Товариства у складi 3-ох осiб:
- Лукавецька Валентина Павлiвна;
- Одайська Тетяна Григорiвна
-Пилипишина Людмила Олексiївна
Термiн дiї повноважень тимчасової лiчильної комiсiї - з моменту
обрання та до закiнчення голосуванняпо першому питанню
порядку денного на рiчних загальних зборах акцiонерiв.
Проголосували одноголосно.
Проголосували:
"за" -5 голосiв
"проти"- 0 голосiв
"утрималось"-0 голосiв
Слухали:
4.
Голову наглядової ради Кучкiна С.П. 4. Про обрання
голови на секретаря на загальних зборах акцiонерiв, якi

вiдбудуться 29 березня 2019 року.
Прийняте рiшення:
Обрати Зубарєва Олега Олексiйовича головою на рiчних
загальних зборах акцiонерiв та
Томашевську
Свiтлану Всеволодiвну секретарем.
Проголосували

"за" одноголосно.

Дата засiдання-25.03.2019-Про затвердження проекту порядку
денного та проектiв рiшень рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Про затвердження форми i тексту бюлетеня для кумулятивного
голосування на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" 29 березня 2019 р.
Про визначення та затвердження порядку та способу засвiдчення
бюлетенiв для кумулятивного голосування.
Слухали:
1.
Голову наглядової ради Кучкiна С.П. Про затвердження
пректу порядку денного та проектiв рiшень рiчних загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло.
Наглядова рада буде рекомендувати загальним зборам акцiонерiв
наступних фiзичних осiб у члени наглядової ради:
Кучкiн Сергiй Петрович
Янголенко Василь Васильович
Вiтюк Володимир Iванович
Зубарєв Олег Олексiйович
Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
Прийняте рiшення:
1.Порядок денний та проекти рiшень на загальнi збори
акцiонерiв, якi вiдбудуться 29 березня 2019 року затвердити.
2.Рекомендувати рiчним загальним зборам акцiонерам наступнi
кандидатури у наглядову раду
ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр":
Кучкiн Сергiй Петрович
Шабнов Сергiй Вiкторович
Вiтюк Володимир Iванович
Зубарєв Олег Олексiйович
Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
Проголосували одноголосно.
Проголосували:
"за" -5 голосiв
"проти"- 0 голосiв
"утрималось"-0 голосiв

Слухали:
2.
Голову наглядової ради Кучкiна С.П. Про затвердження
форми i тексту бюллетеня для кумулятивного голосування на
чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" 29 березня 2019 р.
Про визначення та затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для кумулятивного голосування.
Прийняте рiшення:
Бюлетенi для кумулятивного голосування на загальних зборах
акцiонерiв 29.03.2019р. повиннi вiдповiдати формi та зразку,
який затверджено рiшенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень
пiд час видачi акцiонеру повинен бути посвiдчений пiдписом
Голови реєстрацiйної комiсiї, а пiсля його отримання
Лiчильною комiсiєю, пiдписом голови Лiчильної комiсiї та
печаткою Товариства. У разi недiйсностi бюлетеня на ньому
головою Лiчильної комiсiї робиться позначка з зазначенням
пiдстав його недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня
засвiдчується пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї та
печаткою.
Проголосували "за" одноголосно.
Дата засiдання-26.03.2019-Розгляд висновкiв ТОВ "Аудиторська
фiрма "Аналiтик-Центр" пiсля проведення на ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" аудиторської перевiрки за
результатами 2018 року.
Слухали:
Голову Ради Кучкiна С.П. зi Звiтом незалежних аудиторiв ТОВ
"Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр". Пiсля заслуховування:
Прийняте рiшення:
Звiт незалежних аудиторiв ТОВ "Аудиторська фiрма
"Аналiтик-Центр" , в якому висловлено думку iз застереженням
щодо фiнансової звiтностi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" на
31 грудня 2018 року, затвердити.
Довести аудиторський висновок до вiдома акцiонерiв на рiчних
загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбудуться 29 березня 2019
року.
Проголосували "за" одноголосно.
Дата засiдання-29.03.2019-Вибори голови та секретаря
Наглядової ради нового складу.
Слухали:
1.
Члена Наглядової ради Вiтюка В.I., який запропонував
обрати головою Наглядової ради Кучкiна Сергiя Петровича та
секретарем Наглядової ради Томашевську Свiтлану
Всеволодiвну.
Прийняте рiшення:

1.
Обрати головою Наглядової ради Кучкiна Сергiя
Петровича та секретарем Наглядової ради Томашевську Свiтлану
Всеволодiвну.
Проголосували

"за" одноголосно.

Дата засiдання-01.04.2019-Дата складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх
виплати.
Слухали:
1.
Голову Наглядової Ради Кучкiна Сергiя Петровича, про
необхiднiсть прийняття рiшення про дату складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк
їх виплати , згiдно п.4 статтi 30 закону України " Про акцiонернi
товариства".
Прийняте рiшення:
1.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв станом на 15 квiтня 2019 року.
2.
Виплату дивiдендiв провести безпосередньо акцiонерам
або через кассу пiдприємства починаючи з 18 квiтня 2019 року.
3.
Томашевськiй С.В. отримати в Нацiональному Депозитарiї
Реестр акцiонерiв для виплати дивiдендiв станом на року.
4.
Головному бухгалтеру Волошинiй Г.В. провести всi
необхiднi дiї з пiдготовки по виплатi дивiдендiв з 18.04.2019
року.
5.
Томашевськiй С.В. згiдно п.7.7 статтi 7 Порядок виплати
дивiдендiв Статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" розмiстити
повiдомлення на сайтi ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" з
датою, розмiром, порядком та строком виплати дивiдендiв.
Проголосували

"за" одноголосно.

Дата засiдання-03.04.20191.
Про продаж автомобiля УАЗ 31622, 2004 року випуску
державний номер ВА 9831ВЕ з орiєнтовною цiної не нижче
остаточної вартостi, згiдно бухгалтерських данних.
2.
Про продаж автомобiля RenauetLoganVan 2011 року
випуску державний номер ВА 4252АХ з орiєнтовною цiної не
нижче остаточної вавртостi, згiдно бухгалтерських данних.
Слухали:
1.
Члена наглядової ради Зубарєва О.О. про необхiднiсть
оновлення легкового автомобiльного парку ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр".
2.
Доручити - Начальнику автотранспртної дiльницi Вiтюку
В.I. провести роботу з продажу автомобiлiв УАЗ 31622, 2004
року випуску державний номер ВА 9831ВЕ з та автомобiля
RenauetLoganVan 2011 року випуску державний номер ВА
4252АХ з орiєнтовною цiної не нижче остаточної вартостi, згiдно
бухгалтерських данних.

Прийняте рiшення:
1.
Продати автомобiль УАЗ 31622, 2004 року випуску
державний номер ВА 9831ВЕ та автомобiльRenauetLoganVan
2011 року випуску державний номер ВА 4252АХ з орiєнтовною
цiної не нижче остаточної вартостi, згiдно бухгалтерських
данних.
Проголосували

"за" одноголосно.

Дата засiдання-08.04.2019Порядок денний:
1.
Припинення повноважень голови правлiння та членiв
правлiння ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
2.
Припинення повноважень директора виконавчого ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр".
3.
Обрання директора ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
4.
Розгляд та затвердження умов контракту, який
укладатиметься з директором, встановлення розмiру його
винагороди.
5.
Обрання тимчасово виконуючого обов'язки директора
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" в разi тимчасової вiдсутностi
директора.
6.
Уповноваження членаНаглядової ради ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" на пiдписання контракту з
Директором вiд iменi Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр".
7.
Уповноваження осiб на проведення державної реєстрацiї
змiн до вiдомостей що мiстяться в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, у вiдповiдностi до
Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", у зв'язку
iз проведеними змiнами.
Питання 1:Припинення повноважень голови правлiння та членiв
правлiння ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр"Кучкiна Сергiя Петровича, який доповiв, що у зв'язку
з прийнятим, 29.03.2019 року, рiшенням Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", про яке було
сказано при вiдкриттi засiдання Наглядової ради, щодо змiни
складу органiв управлiння ПАТ "Гайворонський спецкар'єр",
необхiдно припинити повноваження колегiального виконавчого
орану ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
Запропоновано:з 09 квiтня 2019 року припинити повноваження
наступних посадових осiб ПАТ " Гайворонський спецкар'єр":
голови правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" - Зубарєва
Олега Олексiйовича, членiв правлiння ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр": Шабанова Сергiя Вiкторовича, Пастернака

Валентина Павловича, Бельського Василя Валерiйовича,
Волошиної Галини Володимирiвни.
Заперечень щодоприпинення повноважень голови правлiння та
членiв правлiння ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не надiйшло.
Вирiшили:
З 09 квiтня 2019 року припинити повноваження наступних
посадових осiб ПАТ"Гайворонський спецкар'єр":
Голови правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" - Зубарєва
Олега Олексiйовича,
членiв правлiння ПАТ " Гайворонський спецкар'єр": Шабанова
Сергiя Вiкторовича, Пастернака Валентина Павловича,
Бельського Василя Валерiйовича, Волошиної Галини
Володимирiвни.
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)
Питання 2: Припинення повноважень директора виконавчого
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" Кучкiна Сергiя Петровича, який проiнформував, що
пiдставою для прийняття рiшення по другому питанню є таж
сама пiдстава, що зумовила прийняття рiшення по першому
питанню.
Запропоновано:з 09 квiтня 2019 року припинити повноваження
посадової особи ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" - директора
виконавчого ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Шабанова Сергiя
Вiкторовича.
Заперечень щодо припинення повноважень директора
виконавчого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не надiйшло.
Вирiшили:з 09 квiтня 2019 року припинити повноваження
посадової особи ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" - директора
виконавчого ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Шабанова Сергiя
Вiкторовича.
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)
Питання 3: Обрання директора ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр".
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" Сергiя Кучкiна, який повiдомив, що в зв'язку
прийняттям рiшення вищого органу управлiння ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" про змiну колегiального
виконавчого органу на одноосiбний, необхiдно обрати особу, яка
буде здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
Запропоновано:Сергiй Кучкiн запропонував:
обрати на посаду директора ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" Бельського Василя Валерiйовича, який на даний
час працює на посадi головного iнженера;
запитати Бельського В. В. чи погоджується бути обраним
на посаду директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та
здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю пiдприємства.
Заперечень щодо обрання на посаду директора ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" Бельського В. В. не надiйшло.
Слухали: Василя Бельського, який висловив бажання бути
обраним на посаду директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
та здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю пiдприємства в
межах наданих йому статутом та внутрiшнiми нормативними
документами повноважень.
Вирiшили:Обрати на посаду директора ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр" Бельського Василя Валерiйовича з 10 квiтня 2019
року, строком на п'ять рокiв, з посадовим окладом згiдно
контракту.
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)
Питання 4: Розгляд та затвердження умов контракту, який
укладатиметься з директором, встановлення розмiру його
винагороди.
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" Сергiя Кучкiна, який зазначив, що проект контракту
був наданий на передоднi засiдання Наглядової ради всiм членам

Наглядової ради та В. Бельському (як кандидату на посаду) для
ознайомлення та надання зауважень та пропозицiй. Запитав чи є
у членiв Наглядової ради зауваження чи пропозицiї до контракту,
що має бути укладений з директором ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр".
Олег Зубарєв повiдомив, що при складаннi проекту контракту
були врахованi та узгодженнi всi пропозицiї, якi надходили вiд
членiв Наглядової ради та кандидата на посаду директора
пiдприємства.
Iншi зауваження та пропозицiї щодо внесення змiн до контракту
з директором пiд час засiдання Наглядової ради не надходили.
Запропоновано: Сергiй Кучкiн запропонувавзатвердити умови
контракту, який укладатиметься з директором, встановити розмiр
його винагороди.
Вирiшили:затвердити умови контракту, який укладатиметься з
директоромПАТ "Гайворонський спецкар'єр", встановити розмiр
його винагороди.
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Питання 5: Обрання тимчасово виконуючого обов'язки директора
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" в разi тимчасової вiдсутностi
директора.
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" Сергiя Кучкiна, який зазначив, для забезпечення
належного управлiння поточною дiяльнiстю пiдприємства пiд час
тимчасової вiдсутностi директора (у зв'язку з вiдпусткою,
вiдрядженням, тимчасовою непрацездатнiстю тощо), як
одноосiбного виконавчого органу, доцiльно обрати особу, яка
здiйснюватиме тимчасове замiсництво директора на час його
тимчасової вiдсутностi.
Запропоновано: Сергiй Кучкiн запропонував:
Обрати тимчасовим замiсником (тимчасово виконуючим
обов'язки) директора в разi його тимчасової вiдсутностi (у зв'язку
з вiдпусткою, вiдрядженням, тимчасовою непрацездатнiстю
тощо) Кулiнiча Р. Є., який працює на посадi заступника
директора по охоронi працi;
запитати Кулiнiча Р. Є. чипогоджується тимчасово
виконувати обов'язки директора у разi тимчасової вiдсутностi
директора (у зв'язку з вiдпусткою, вiдрядженням, тимчасовою
непрацездатнiстю тощо);
запитати думку Бельського В. В. щодо запропонованої
кандидатури Кулiнiча Р. Є. на виконання функцiй тимчасового
замiсника директора.
Заперечень щодо обрання Кулiнiча Р. Є. тимчасовим замiсником

директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"в разi тимчасової
вiдсутностi директора не надiйшло.
Слухали:Романа Кулiнiча, який висловив згоду здiйснювати
тимчасове замiсництво директора у разi тимчасової вiдсутностi
останнього (у зв'язку з вiдпусткою, вiдрядженням, тимчасовою
непрацездатнiстю тощо).
Слухали: Василя Бельського, пiдтримав обрання Кулiнiча Р. Є.
як особу, яка здiйснюватиме тимчасове замiсництво директора у
разi його тимчасової вiдсутностi (у зв'язку з вiдпусткою,
вiдрядженням, тимчасовою непрацездатнiстю тощо).
Вирiшили:Обрати тимчасовим замiсником директора (тимчасово
виконуючим обов'язки директора) в разi тимчасової вiдсутностi
директора (у зв'язку з вiдпусткою, вiдрядженням, тимчасовою
непрацездатнiстю тощо)Кулiнiча Р. Є.
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)
Питання 6: Уповноваження члена Наглядової ради ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" на пiдписання контракту з
Директором вiд iменi Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр".
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" Сергiя Кучкiна, який внiс пропозицiю уповноважити
на пiдписання контракту з Директором вiд iменi Наглядової ради
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр члена Наглядової ради ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" О. О. Зубарєва.
Олег Зубарєв не заперечував проти виконання вказаного
доручення Наглядової ради щодо пiдписання вiд iменi
Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" контракту з
Директором ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
Запропоновано:уповноважити члена Наглядової ради О. О.
Зубарєва на пiдписання контракту з Директором ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" вiд iменi Наглядової ради ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр".
Заперечень щодо уповноваження члена Наглядової ради О. О.
Зубарєва на пiдписання контракту з Директором ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" вiд iменi Наглядової ради ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" не надiйшло.
Вирiшили:надати повноваження члену Наглядової ради О. О.
Зубарєву на пiдписання контракту з Директором ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" вiд iменi Наглядової ради ПАТ

"Гайворонський спецкар'єр".
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)
Питання 7: Уповноваження осiб на проведення державної
реєстрацiї змiн до вiдомостей що мiстяться в Єдиному
державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб
-пiдприємцiв, у вiдповiдностi до Закону України "Про державну
реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та
громадських формувань", у зв'язку iз проведеними змiнами.
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" Сергiя Кучкiна, який зауважив на необхiдностi
належного документального оформлення прийнятих Наглядовою
радою рiшень та державної реєстрацiї змiн до вiдомостей що
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та
фiзичних осiб - пiдприємцiв.
Запропоновано:уповноважити члена Наглядової ради О. О.
Зубарєва та директора В. В. Бельського на проведення державної
реєстрацiї змiн до вiдомостей що мiстяться в Єдиному
державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб
-пiдприємцiв, у вiдповiдностi до Закону України "Про державну
реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та
громадських формувань", у зв'язку iз проведеними змiнами.
Заперечень щодо уповноваження члена Наглядової ради О. О.
Зубарєва та директора
В. В. Бельського
на проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей що
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та
фiзичних осiб -пiдприємцiв, у зв'язку iз проведеними змiнами, не
надiйшло.
Вирiшили:уповноважити члена Наглядової ради О. О. Зубарєва
та директора В. В. Бельського на проведення державної
реєстрацiї змiн до вiдомостей що мiстяться в Єдиному
державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб
-пiдприємцiв, у вiдповiдностi до Закону України "Про державну
реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та
громадських формувань", у зв'язку iз проведеними змiнами.
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,

"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)
Всi рiшення порядку денного прийнято одноголосно.
Порядок денний засiдання Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" вичерпано, всi питання розглянутi.
Дата засiдання-10.04.2019-Уповноваження члена наглядової ради
на здiйснення консультування виконавчого органу та контролю
його дiяльностi, а також здiйснення управлiння та контролюза
дiяльнiстю вiддiлу збуту.
Питання 1:Уповноваження члена наглядової ради на здiйснення
консультування виконавчого органу та контролю його дiяльностi,
а також здiйснення управлiння та контролю за дiяльнiстю вiддiлу
збуту.
Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр"Кучкiна Сергiя Петровича, який повiдомив, що, в
зв'язку зi змiною колегiального виконавчого органу на
одноосiбний та обранням на посаду директора особи, яка
здiйснюватиме повноваження керiвника пiдприємства на
постiйнiй основi вперше, доцiльно, на пiдставi абзацу mmп.п.2
п.9.2 Статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"тап.39
Положенняпро наглядову радуПублiчного акцiонерного
товариства"Гайворонський спецiалiзований кар'єр"уповноважити
представника Наглядової радина здiйснення контролю його
дiяльностi. Окрiм того, окрему увагу слiд придiлити
маркетинговiй дiяльностi пiдприємства.Враховуючи, що до
складу наглядової ради обрано Шабанова С. В., який впродовж
тривалого часу виконував обов'язки директора
виконавчого,обгрунтованим буде уповноважити саме його на
здiйснення консультування виконавчого органу та контролю його
дiяльностi, а також здiйснення управлiння та контролю за
дiяльнiстю вiддiлу збуту.
Запропоновано:Сергiя Кучкiн запропонувавдоручитичлену
наглядової ради С. Шабанову здiйснюватиконсультування
директора та контролювати його дiяльнiсть, а також здiйснювати
управлiння та контроль за дiяльнiстю вiддiлу збуту, здiйснюючи
наступнi функцiї:
Забезпечення ефективного контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та дiяльнiстю
директора;
Консультування директора з питань управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства.
Консультування директора та вiддiлу збуту з питань
зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства та правовiдносин з
ПАТ "Укрзалiзниця".
Здiйснення управлiння та контролю за дiяльнiстю

(здiйснення курирування) вiддiлу збуту.
Здiйснення маркетингової дiяльностi з пошуку
замовникiв щебеневої продукцiї та нових ринкiв збуту щебеневої
продукцiї.
ЗдiйсненнястратегiчногоплануванняроботиТовариства.
Виконання вказаних вище обов'язкiв членом Наглядової ради С.
Шабановим буде здiйснюватися на платнiй основi. Розмiр
винагороди та порядок її виплативизначається
цивiльно-правовим договором, який укладається з С. Шабановим
як членом Наглядової ради.
Шабанов С. В. зобов'язаний щомiсяця (не пiзнiше 10 числа
наступного за звiтним мiсяця) складати та надавати Товариству
(в особi Директора) два пiдписаних екземпляри Акту надання
послуг за звiтний мiсяць, в якому вказувати послуги, якi ним
були наданi за звiтний мiсяць в межах доручених йому функцiй.
Пiсля пiдписання директором наданих йому примiрникiв Актiв
надання послуг, один примiрник залишається у Товариства i
слугує пiдставою для виплати винагороди уповноваженому члену
Наглядової ради С. Шабанову, а iнший повертається останньому
для звiтування перед Наглядовою радою за виконану роботу
(наданi послуги).
Звiтування уповноваженого члена наглядової ради за виконання
покладених на нього функцiй зконсультування виконавчого
органу та контролю його дiяльностi, управлiння та контролю за
дiяльнiстю вiддiлу збуту здiйснюється на найближчому засiданнi
Наглядової ради, але не рiдше нiж один раз у квартал.
Заперечень щодо уповноваження члена Наглядової ради ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" С. Шабанована здiйснення
консультування виконавчого органу та контролю його дiяльностi,
а також здiйснення управлiння та контролю за дiяльнiстю вiддiлу
збутуне надiйшло.
Слухали:Сергiя Шабанова, який висловив згоду здiйснювати
консультування директора та контролювати його дiяльнiсть, а
також здiйснювати управлiння та контроль за дiяльнiстю вiддiлу
збуту.
Слухали:Василя Бельського,який висловив згоду на здiйснення
консультування виконавчого органу та контролю його дiяльностi,
а також здiйснення управлiння та контролю за дiяльнiстю вiддiлу
збуту членом Наглядової ради С. Шабановим.
Вирiшили:
З 10 квiтня 2019 року доручити члену наглядової ради С.
Шабанову здiйснювати консультування директора та
контролювати його дiяльнiсть, а також здiйснювати управлiння
та контроль за дiяльнiстю вiддiлу збуту, здiйснюючи наступнi
функцiї:
Забезпечення ефективного контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та дiяльнiстю
директора;
Консультування директора з питань управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства.

Консультування директора та вiддiлу збуту з питань
зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства та правовiдносин з
ПАТ "Укрзалiзниця".
Здiйснення управлiння та контролю за дiяльнiстю
(здiйснення курирування) вiддiлу збуту.
Здiйснення маркетингової дiяльностi з пошуку
замовникiв щебеневої продукцiї та нових ринкiв збуту щебеневої
продукцiї.
Здiйснення стратегiчного планування роботи Товариства.
Виконання вказаних вище обов'язкiв членом Наглядової ради С.
Шабановим буде здiйснюватися на платнiй основi. Розмiр
винагороди та порядок її виплати визначається
цивiльно-правовим договором, який укладається з С. Шабановим
як членом Наглядової ради.
Шабанов С. В. зобов'язаний щомiсяця (не пiзнiше 10 числа
наступного за звiтним мiсяця) складати та надавати Товариству
(в особi Директора) два пiдписаних екземпляри Акту надання
послуг за звiтний мiсяць, в якому вказувати послуги, якi ним
були наданi за звiтний мiсяць в межах доручених йому функцiй.
Пiсля пiдписання директором наданих йому примiрникiв Актiв
надання послуг, один примiрник залишається у Товариства i
слугує пiдставою для виплати винагороди уповноваженому члену
Наглядової ради С. Шабанову, а iнший повертається останньому
для звiтування перед Наглядовою радою за виконану роботу
(наданi послуги).
Звiтування уповноваженого члена наглядової ради за виконання
покладених на нього функцiй з консультування виконавчого
органу та контролю його дiяльностi, управлiння та контролю за
дiяльнiстю вiддiлу збуту здiйснюється на найближчому засiданнi
Наглядової ради, але не рiдше нiж один раз у квартал.
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)
Рiшення порядку денного прийнято одноголосно.
Дата засiдання-23.05.2019-План роботи ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр" на перше пiврiччя 2019 року
1.
План роботи ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на перше
пiврiччя 2019 року.
Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський

спецкар'єр"
Кучкiна Сергiя
Петровича, який повiдомив,
Запропоновано: Сергiй Кучкiн- Прошу розглянути фiнансовi
результати дiяльностi пiдприємства за перше пiврiччя 2019 року.
Вирiшили:
1.
Керiвництву пiдприємства провести аналiз економiчної
ситуацiї на пiдприємствi, яка склалася i зробити послiдовнi
виводи. Директору ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Бельському
В.В. аналiз проводити щоквартально.
2.
Розробити графiк виконання крокiв щодо дозвiльної
документацiї на пiдприємствi (термiни та вiдповiдальнi особи).
3.
Пiдняття заробiтної плати проводити за рахунок
чисельностi. Iнвестицiй у наступнi 2-3 роки в ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" у зв'язку з важкою економiчною
ситуацiєю в державi не буде.
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)
Рiшення порядку денного прийнято одноголосно.
Дата засiдання-28.05.2019-Пiдняття цiн на випускаєму щебеневу
продукцiю з 03 червня 2019 року.
Питання 1: Пiдняття цiн на випускаєму щебеневу продукцiю з 03
червня 2019 року.
Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр"
Кучкiна Сергiя
Петровича, який повiдомив, що, у зв'язку iз зростанням
собiвартостi на випускаєму щебеневу продукцiю на 14%
рекомендовано пiдняти вiдпускнi цiни на щебеневу продукцiю.
Запропоновано: Сергiй Кучкiн- пiдняти вiдпускнi цiни на
щебеневу продукцiю на 10% на вiдсiв гранiтний фракцiї 0-5 мм,
вiдсiв гранiтний кубовидний фракцiї 0-5 мм, вiдсiв гранiтний
митий фракцiї 0-5 мм, пiсок митий, щебiнь гранiтний
кубовидний фракцiї 2-5 мм, щебiнь гранiтний фракцiї 120-150
мм.
Вирiшили:
З 03 червня 2019 року встановити наступнi цiни на щебеневу
продукцiю випускаєму ПАТ
" Гайворонський
спецкар'єр":

№
п/п
Найменування продукцiї Од. вим.
Цiна,
грн. без
ПДВ Цiна,
грн. з
ПДВ
Насипна щiльнiсть, т/куб.м
1
Щебiнь фракцiї 3-10мм
т
175,00 210,00 1,42
2
Щебiнь фракцiї 5-20мм
т
175,00 210,00 1,42
3
Щебiнь фракцiї 10-40мм,
20-40мм, 40-70мм т
167,50 201,00 1,43
4
Щебiнь фракцiї 120-150мм т
165,00 198,00 1,5
5
Щебiнь фракцiї 2-5мм
т
192,50 231,00 1,42
6
Вiдсiв фракцiї 0-5 мм
т
100,00 120,00 1,45
7
Вiдсiв фракцiї 0-2мм т
50,00 60,00 1,42
8
Пiсок митий т
110,00 132,00 1,22 (вол. 5%)
9
Щебiнь кубовидний 5-10мм т
204,17 245,00 1,46
10
Щебiнь кубовидний 5-15мм т
212,50 255,00 1,51
11
Щебiнь кубовидний 10-15мм
т
225,00 270,00
1,49
12
Щебiнь кубовидний 5-20мм т
204,17 245,00 1,51
13
Щебсумiш фракцiї 0-40мм т
150,00 180,00 1,5
14
Вiдсiв фракцiї 0-5 мм митий
т
137,50 165,00
1,45
15
Вiдсiв фракцiї 0-5 мм кубовид.
т
85,00 102,00
1,45
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)
Рiшення порядку денного прийнято одноголосно.
Дата засiдання-29.07.2019-Пiдняття цiн на випускаєму щебеневу
продукцiю з 01 серпня 2019 року.
Питання 1: Пiдняття цiн на випускаєму щебеневу продукцiю з 01
серпня 2019 року.
Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр"
Кучкiна Сергiя
Петровича, який повiдомив, що, у зв'язку iз зростанням
собiвартостi на випускаєму щебеневу продукцiю рекомендовано
пiдняти вiдпускнi цiни на щебеневу продукцiю.
Запропоновано: Сергiй Кучкiн- пiдняти вiдпускнi цiни на
щебеневу продукцiю: щебiнь гранiтний фракцiї 3-10 мм, щебiнь

гранiтний фракцiї 20-40 мм, щебiнь гранiтний фракцiї
2-5 мм
Вирiшили:
З 01 серпня 2019 року встановити наступнi цiни на щебеневу
продукцiю випускаємо
ПАТ
"
Гайворонський спецкар'єр":
№
п/п
Найменування продукцiї Од. вим.
Цiна,
грн. без
ПДВ Цiна,
грн. з
ПДВ
Насипна щiльнiсть, т/куб.м
1
Щебiнь фракцiї 3-10мм
т
202,50 243,00 1,42
2
Щебiнь фракцiї 5-20мм
т
175,00 210,00 1,42
3
Щебiнь фракцiї 10-40мм,
20-40мм, 40-70мм т
172,5,50
207,00 1,43
4
Щебiнь фракцiї 120-150мм т
165,00 198,00 1,5
5
Щебiнь фракцiї 2-5мм
т
215,00 258,00 1,42
6
Вiдсiв фракцiї 0-5 мм
т
100,00 120,00 1,45
7
Вiдсiв фракцiї 0-2мм т
50,00 60,00 1,42
8
Пiсок митий т
110,00 132,00 1,22 (вол. 5%)
9
Щебiнь кубовидний 5-10мм т
204,17 245,00 1,46
10
Щебiнь кубовидний 5-15мм т
212,50 255,00 1,51
11
Щебiнь кубовидний 10-15мм
т
225,00 270,00
1,49
12
Щебiнь кубовидний 5-20мм т
204,17 245,00 1,51
13
Щебсумiш фракцiї 0-40мм т
150,00 180,00 1,5
14
Вiдсiв фракцiї 0-5 мм митий
т
137,50 165,00
1,45
15
Вiдсiв фракцiї 0-5 мм кубовид.
т
85,00 102,00
1,45
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)
Рiшення порядку денного прийнято одноголосно.
Дата засiдання-12.08.2019-Пiдняття цiн на випускаєму щебеневу
продукцiю з 15 серпня 2019 року.
Питання 1:Пiдняття цiн на випускаєму щебеневу продукцiю з 15
серпня 2019 року.
Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський

спецкар'єр"
Кучкiна Сергiя
Петровича, який повiдомив, що, у зв'язку iз зростанням
собiвартостi на випускаєму щебеневу продукцiю рекомендовано
пiдняти вiдпускнi цiни на щебеневу продукцiю.
Запропоновано: Сергiй Кучкiн- пiдняти вiдпускнi цiни на
щебеневу продукцiю на щебiнь гранiтний кубовидний фракцiї
5-10 мм, щебiнь гранiтний кубовидний фракцiї 5-15 мм, щебiнь
гранiтний кубовидний фракцiї 10-15 мм, 15-20 мм, щебiнь
гранiтний кубовидний фракцiї 5-20 мм
Вирiшили:
З 15 серпня 2019 року встановити наступнi цiни на щебеневу
продукцiю випускаєму ПАТ
" Гайворонський
спецкар'єр":
№
п/п
Найменування продукцiї Од. вим.
Цiна,
грн. без
ПДВ Цiна,
грн. з
ПДВ
Насипна щiльнiсть, т/куб.м
1
Щебiнь фракцiї 3-10мм
т
175,00 210,00 1,42
2
Щебiнь фракцiї 5-20мм
т
175,00 210,00 1,42
3
Щебiнь фракцiї 10-40мм,
20-40мм, 40-70мм т
167,50 201,00 1,43
4
Щебiнь фракцiї 120-150мм т
165,00 198,00 1,5
5
Щебiнь фракцiї 2-5мм
т
192,50 231,00 1,42
6
Вiдсiв фракцiї 0-5 мм
т
100,00 120,00 1,45
7
Вiдсiв фракцiї 0-2мм т
50,00 60,00 1,42
8
Пiсок митий т
110,00 132,00 1,22 (вол. 5%)
9
Щебiнь кубовидний 5-10мм т
225,00 270,00 1,46
10
Щебiнь кубовидний 5-15мм т
240,00 288,00 1,51
11
Щебiнь кубовидний 10-15мм
т
242,50 291,00
1,49
12
Щебiнь кубовидний 5-20мм т
222,50 267,00 1,51
13
Щебсумiш фракцiї 0-40мм т
150,00 180,00 1,5
14
Вiдсiв фракцiї 0-5 мм митий
т
137,50 165,00
1,45
15
Вiдсiв фракцiї 0-5 мм кубовид.
т
85,00 102,00
1,45
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)

Рiшення порядку денного прийнято одноголосно.
Дата засiдання-13.09.20191.
Пiдняття цiн на випускаєму щебеневу продукцiю з 16
вересня 2019 року.
Питання 1:Пiдняття цiн на випускаєму щебеневу продукцiю з 16
вересня 2019 року.
Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр"
Кучкiна Сергiя
Петровича, який повiдомив, що, у зв'язку iз зростанням
собiвартостi на випускаєму щебеневу продукцiю рекомендовано
пiдняти вiдпускнi цiни на щебеневу продукцiю.
Запропоновано: Сергiй Кучкiн- пiдняти вiдпускнi цiни на
щебеневу продукцiю: на вiдсiв гранiтний кубовидний фракцiї
0-5 мм.
Вирiшили:
З 16 вересня 2019 року встановити наступнi цiни на щебеневу
продукцiю випускаємо
ПАТ
"
Гайворонський спецкар'єр":
№
п/п
Найменування продукцiї Од. вим.
Цiна,
грн. без
ПДВ Цiна,
грн. з
ПДВ
Насипна щiльнiсть, т/куб.м
1
Щебiнь фракцiї 3-10мм
т
202,50 243,00 1,42
2
Щебiнь фракцiї 5-20мм
т
175,00 210,00 1,42
3
Щебiнь фракцiї 10-40мм,
20-40мм, 40-70мм т
172,5,50
207,00 1,43
4
Щебiнь фракцiї 120-150мм т
165,00 198,00 1,5
5
Щебiнь фракцiї 2-5мм
т
215,00 258,00 1,42
6
Вiдсiв фракцiї 0-5 мм
т
100,00 120,00 1,45
7
Вiдсiв фракцiї 0-2мм т
50,00 60,00 1,42
8
Пiсок митий т
110,00 132,00 1,22 (вол. 5%)
9
Щебiнь кубовидний 5-10мм т
204,17 245,00 1,46
10
Щебiнь кубовидний 5-15мм т
212,50 255,00 1,51
11
Щебiнь кубовидний 10-15мм
т
225,00 270,00
1,49
12
Щебiнь кубовидний 5-20мм т
204,17 245,00 1,51
13
Щебсумiш фракцiї 0-40мм т
150,00 180,00 1,5
14
Вiдсiв фракцiї 0-5 мм митий
т
137,50 165,00
1,45
15
Вiдсiв фракцiї 0-5 мм кубовид.
т
90,00 108,00
1,45
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,

"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)
Рiшення порядку денного прийнято одноголосно.
Дата засiдання-18.09.2019-Пiдсумки роботи ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" за перше пiврiччя 2019 року.
Прийняте рiшення: 1.Керiвництву пiдприємства провести аналiз
економiчної ситуацiї на пiдприємствi, яка склалася i зробити
послiдовнi виводи. Директору ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
Бельському В.В. аналiз проводити щоквартально.
2.
Розробити графiк виконання крокiв щодо дозвiльної
документацiї на пiдприємствi (термiни та вiдповiдальнi особи).
3.
Пiдняття заробiтної плати проводити за рахунок
зменшення чисельностi працiвникiв. Iнвестицiй у наступнi 2-3
роки у розвиток ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у зв'язку з
важкою економiчною ситуацiєю у державi не планується.
Проголосували

"за" одноголосно.

Дата засiдання-05.11.20191.Прийняття рiшення вiдносно оформлення земельної дiлянки
над гiрничим вiдводом Пiвденної дiлянки
2.Надання матерiальної допомоги працiвнику пiдприємства
Заставнюку Миколi Петровичу.
Питання 1: Прийняття рiшення вiдносно оформлення земельної
дiлянки над гiрничим вiдводом Пiвденної дiлянки площею 6 га
Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр"
Кучкiна Сергiя
Петровича, який повiдомив, що 29.08.2016 року Розпорядженням
Голови Кiровоградської ОДА № 360-р ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" надано дозвiл на розроблення проекту землеустрою
щодо вiдведення в оренду до 09 листопада 2035 року земельної
дiлянки 6 га, однак жодних подальших дiй щодо розробки
проекту землеустрою пiдприємство не здiйснювало.
Запропоновано: Сергiй Кучкiн- Прошу розглянути пропозицiю
щодо оформлення земельної дiлянки площею 6 га, згiдно
вказаного розпорядження голови Кiровоградської ОДА № 360-р,
пiд розкривнi роботи на майбутнє, для запобiгання подальшої
передачi її у власнiсть третiм особам.
Вирiшили:
1.
Оформити земельну дiлянку над гiрничим вiдводом
Пiвденної дiлянки площею 6 га ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр".
1.1
Директору Бельському В.В. доручити головному
маркшейдеру оформлення земельної дiлянки пiд гiрничим

вiдводом Пiвденної дiлянки площею 6 га
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр". Термiн до 01.07.2020 р.
1.2
Головному маркшейдеру службовою запискою детально
розписати затрати з оформлення вищевказаної земельної дiлянки
(пiсля заключення договору з Державним пiдприємством
"Кропивницьким науково-дослiдним та проектним iнститутом).
Термiн до 29.11.2019 року.
1.3
Директору Бельському В.В. доручити юристу
пiдприємства -Довести до вiдома вiдповiдних державних служб
про наявнiсть у ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" вищевказаної
земельної дiлянки.
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на
засiданнi.)
Рiшення порядку денного прийнято одноголосно.
Питання 2: Надання матерiальної допомоги працiвнику
пiдприємства Заставнюку Миколi Петровичу.
Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр"
Кучкiна Сергiя
Петровича, який довiв до вiдома членiв наглядової ради,що
працiвник пiдприємства Заставнюк Микола Петрович,
знаходиться на довготривалому лiкуваннi, яке потребує значних
фiнансових витрат.
Запропоновано: Сергiй Кучкiн- Прошу розглянути питання про
надання матерiальної допомоги працiвнику пiдприємства
Заставнюк Микола Петрович на лiкування.
Вирiшили: Надати матерiальну допомогу працiвнику
пiдприємства Заставнюку Миколi Петровичу на лiкування в
суммi 10000,00 грн (Десять тисяч гривень).
Голосували:
"ЗА":
"
Кучкiн С. П.,
"
Зубарєв О.О.,
"
Шабанов С.В.,
"
Томашевська С.В.,
"
Вiтюк В.I.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.
Рiшення прийнято.
(Рiшення прийняте 5 голосами, що склало 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв членiв Наглядової ради, якi присутнi на

засiданнi.)
Рiшення порядку денного прийнято одноголосно.
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства та положення
про одноособовий виконавчий орган, ДИРЕКТОР є
одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор обирався
наглядовою радою термiном на 5 рокiв.
1.
Виконавчий орган Товариства
Директор - одноосiбний виконавчий орган Товариства.
Директор обирається наглядовою радою простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради,
строком на 5 рокiв.
Повноваження директора дiйснi з моменту його
затвердження рiшенням наглядової ради.
Рiшенням наглядової ради вiд 08 квiтня 2019 року було
припинено повноваження правлiння, виконавчого директора та
обрано директором Бельського Василя Валерiйовича.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X
У складi наглядової ради ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр" у 2019
роцi комiтети не створювалися.

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
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Прийняли рiшення - Визнати роботу наглядової ради
Оцінка роботи
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам
наглядової ради
дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
У зв'язку з вiдсутнiстю у звiтi наглядової ради зауважень та
рекомендацiй, заходи за результатами розгляду звiту не
розробляти та не затверджувати.

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)
X
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 зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
На загальних зборах акцiонерiв 13.04.2018 року прийнято
рiшення, що члени наглядової ради ПАТ " Гайворонський
Інше (запишіть)
спецкар'єр" працюють безоплатно.Член Наглядової ради ПАТ
"Гайворонський спецкар'єр" працює на пiдприємствi за
цивiльно-правовим договором.
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Директор ПАТ
"Гайворонський
спецкар'єр" Бельський
Василь Валерiйович

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Засади дiяльностi виконавчого органу Товариства
1)
Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства.
До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань,

пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв
та наглядової ради.
2)
Директор пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi,
органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi
Товариства у межах, встановлених цим Статутом i Законом.
3)
Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має
повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради
Товариства.
4)
Права та обов'язки директора визначаються Законом,
iншими актами законодавства, цим Статутом та/або положенням
про виконавчий орган, а також контрактом, що укладається з
директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова
наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання
наглядовою радою.
5)
Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства
зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про
дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом
та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з
обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне
використання.
6)
Рiшення, що вiдносяться до його компетенцiї, директор
приймає самостiйно та на власний розсуд, керуючись
доцiльнiстю i потребами (iнтересами) Товариства та
дотримуючись норм законодавства, цього Статуту, положень та
iнших внутрiшнiх документiв Товариства, свого контракту, а
також чинних зобов'язань Товариства.
Директор:
1)
без довiреностi дiє вiд iменi товариства, представляє
Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку
органами державної влади та органами мiсцевого
самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх
форм власностi, юридичними та фiзичними особами, а також у
судах;
2)
вчиняє вiд iменi Товариства правочини та iншi юридичнi
дiї, з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв
(правочинiв, угод), якi встановленi цим статутом, положенням
про виконавчий орган, рiшеннями загальних зборiв та наглядової
ради;
3)
з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом,
положенням про виконавчий орган, контрактом, укладеним
Товариством з виконавчим органом, виступає розпорядником
коштiв та майна Товариства.
4)
самостiйно приймає рiшення про вчинення правочину,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
5)
вчиняє правочини визначенi абзацами сс, hh, ii пiдпункту
2 пункту 9.2 цього Статуту лише пiсля надання наглядовою
радою згоди на їх вчинення;

6)
видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання
всiма працiвниками Товариства;
7)
видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво
вiд iменi Товариства;
8)
самостiйно приймає на роботу та звiльняє працiвникiв
Товариства, крiм випадкiв встановлених абзацом jj пiдпункту 2
пункту 9.2 цього Статуту;
9)
визначає (конкретизує) сферу компетенцiї, права,
обов'язки i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, приймає
будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно
переведення) щодо працiвникiв Товариства, укладає вiд iменi
Товариства трудовi договори (контракти) з працiвниками;
10)
застосовує до працiвникiв Товариства заходи заохочення
та стягнення;
11)
встановлює внутрiшнiй режим роботи в Товариствi;
12)
розробляє штатний розпис, посадовi iнструкцiї,
встановлює фонд оплати працi працiвникiв Товариства;
13)
у випадку набуття Товариством корпоративних прав або
часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб
вiд iменi Товариства приймає участь в органах управлiння таких
юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi
Товариства голосує (приймає участь у голосуваннi) щодо питань,
якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у
т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних
осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних
осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi
складу учасникiв таких юридичних осiб;
14)
встановлює посадовi окладiв працiвникiв Товариства та
розмiри премiй, надбавок, доплат та iнших виплат в якостi
оплати працiвникiв, в межах, встановлених колективним
договором;
15)
веде переговори з замовниками, пiдрядниками,
постачальниками та iншими контрагентами;
16)
розробляє поточнi фiнансово-господарськi плани i
оперативнi завдання Товариства, подає їх на затвердження
наглядовiй радi та забезпечує їх реалiзацiю;
17)
органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi
Товариства, складає та надає наглядовiй радi, квартальнi та рiчнi
звiти Товариства до їх оприлюднення;
18)
органiзовує документообiг як в самому Товариствi, так i в
його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
19)
вирiшує iншi питання, що належать до компетенцiї
керiвника згiдно iз законодавством, цим Статутом, положенням
про виконавчий орган та умовами контракту;
20)
одержує оплату своєї дiяльностi згiдно з контрактом.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них

Засiдань виконавчого органу не проводилось.
Дохiд вiд звичайної дiяльностi за 2019 рiк:
продаж товарiв - 90509 тис. грн., у тому числi:
товари - 11987 тис. грн.;

рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

виготовлена власна продукцiя - 78513 тис. грн.;
поточнi активи - 9 тис. грн.
надання послуг - 31505тис. грн., у тому числi:
послуги по доставцi готової продукцiї залiзничним
транспортом - 31504 тис. грн.;
операцiйна оренда - 1 тис. грн.
Прибуток вiд iнших операцiй за 2019 рiк :
списання кредиторської заборгованостi - 33 тис. грн.;
iнший прибуток - 11 тис. грн.;
дохiд вiд курсової рiзницi ( визначений на нетто-основi) 0 тис. грн.;
дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти ( визначений на
нетто-основi) - 0 тис. грн.;
прибуток вiд вибуття непоточних активiв ( визначений
на нетто-основi) - 312 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи - 1433 тис. грн.
Директор видає накази по пiдприємству.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Визнати роботу виконавчого органу (директора) задовiльною
та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства
i положенням його установчих документiв.
Вживати заходи для досягнення мети дiяльностi товариства,
забезпечення прибутковостi та ефективностi, пiдвищення
продуктивностi працi та впровадження новiтнiх технологiй у
виробництвi, дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв та
працiвникiв, розширення ринкiв збуту.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Загальн Наглядов Виконав Не належить
і збори
а рада
чий
до

акціоне
рів
Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

орган

компетенції
жодного
органу

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного

Ні

X
X
X

товариства?

Інформація про
діяльність
акціонерного
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
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
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської

фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Наглядова рада ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" своїм рiшенням
Інше (зазначити)
рекомендувала загальним зборам кандидатуру незалежного аудитора.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
На ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" ревiзiйної комiсiї не створено.
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

1
2
3
4
5

Зубарєв Олег Олексiйович
Бахмач Євген Степанович
Зубарєва Катерина Олегiвна
Зубарєва Олена Олегiвна
Шабанов Сергiй Вiкторович

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)
20657268
20657268
20657268
20657268
20657268

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

30
43,8701
7,209
7,9438
6,957866

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення

акцій
6 000 000

Опис

112 821

Будь-яких обмежень прав участi та
голосування акцiонерiв на загальних
зборах немає.

обмеження
17.02.2020

Акцiонерами не вiдкритi рахунки у цiнних паперах.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами органiв Товариства є голова та члени наглядової ради, директор.
Наглядова рада призначається та звiльняється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "
Гайворонський спецкар'єр".
Директор обирається рiшенням наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" i
заключається контракт.
У разi звiльнення посадових осiб винагороди i комепенсацiї не виплачуються.

9) повноваження посадових осіб емітента
1)
Посадовi особи органiв Товариства повиннi дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватися
вимог законодавства, положень Статуту та iнших документiв Товариства.
2)
Посадовi особи органiв Товариства не мають права розголошувати комерцiйну
таємницю, iнформацiю з обмеженим доступом та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом.
3)
Посадовi особи органiв Товариства несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за шкоду
(збитки), заподiяну Товариству їхнiми дiями (бездiяльнiстю) вiдповiдно до чинного
законодавства України. У разi, якщо вiдповiдальнiсть згiдно цього пункту несуть декiлька осiб,
їхня вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.
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
ЗВIТ
ПРО У П Р А В Л I Н Н Я
ПАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ КАР'ЄР"

ЗМIСТ :
1.Звернення директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
2.Про компанiю.
3.Ключовi показники дiяльностi.
4.Фiнансовi результати.
5. Ризики компанiї.

1.ЗВЕРНЕННЯ ДИРЕКТОРА ПАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ КАР'ЄР"
Шановнi колеги та партнери!
Вiд середини 30-х рокiв минулого столiття i до наших днiв, за винятком 1941-1944
рокiв,гiрниче пiдприємство ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" працює, долаючи
сучаснi кризовi виклики , виробляє кам'яну продукцiю для будiвельної галузi.
Одним з перших освоїли випуск щебеневої продукцiї за євро стандартами,налагоджено
виробництво кам'яного пiску.
2019-й рiк став для
ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" роком економiчної
стабiльностi. За звiтний рiк маємо показник прибутковостi в 12,2 млн.грн. Порiвняно з
попереднiм роком фiнансовий результат товариства у 2019-му зменшився на 14,1 млн.грн. в
зв'язку з нестабiльним фiнансуванням будiвельної галузi України.
ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" є важливою складовою промислового
комплексу Кiровоградщини та залишаємося одним з найбiльш вагомих платникiв податкiв в
Українi. До державного бюджету за звiтний рiк сплачено 27,7 млн.грн., до мiсцевого - 1,3
млн.грн.
Я вдячний колективу товариства, а це понад 150 працiвникiв. Усi ми показуємо,що здатнi
працювати злагоджено,ефективно, та головне - розвиватися за законами ринку.
Належно оцiнений внесок персоналу. Середня заробiтна плата становить бiля 170 тис. грн.
одного працюючого на рiк. Маємо намiр i надалi збiльшувати винагороду гiрникiв.
Основнi нашi завдання на 2020 рiк та короткострокову перспективу - завершення
реконструкцiї дробарко - сортувального комплексу з метою пiдвищення продуктивностi та
покращення якостi i конкурентоспроможностi щебеневої продукцiї.

2. ПРО КОМПАНIЮ
Мiнерально - сировинний потенцiал Кiровоградщини доволi потужний, за статистичними
даними областi, зараз облiковується 252 родовища, з яких 79(31 вiдсоток) експлуатуються.
Видобуваються важливi для країни кориснi копалини: уран, залiзна руда, кобальто - нiкелева

руда, графiт, iльменiт,вугiлля. Сформована потужна база нерудної сировини для виробництва
буто - щебеневої та натуральної кам'яної облицювальної продукцiї - 101 родовище iз запасами
821 млн куб. м.
Характерною особливiстю гiрничодобувного пiдприємства є наявнiсть значних за площею
земельних дiлянок, на яких розташованi мiсця видобутку корисних копалин(кар'єр),
промисловий майданчик для переробного комплексу вже видобутої корисної копалини, кар'єрнi
автодороги, рiзнi iнженернi комунiкацiї, вiдвали для складування виробничих вiдходiв. Тож ,
ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" займає площу бiля 80 гектарiв.
Промисловi потужностi
ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" розташованi на
пiвденно-схiднiй околицi мiста Гайворон, Кiровоградської областi.
Промисловий майданчик, де розмiщенi дробильно-сортувальнi комплекси,залiзничнi колiї i саме
родовище мiгматитiв розташованi за межами мiста, там, де впадає в Пiвденний Буг його лiва
притока Ташлик.
Виробничий процес на пiдприємствi має закiнчений цикл. Розпочинається вiн розкриттям
корисної копалини i завершується вiдвантаженням щебеню рiзноманiтних фракцiй в
автомобiльний транспорт i залiзничнi вагони. Всi основнi роботи - розкривнi, пiдготовчi,
видобувнi, буровi, дробильнi, сортувальнi, вантажнi виконуються власними силами, i лише
вибуховi роботи проводять пiдрядники.
ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" спецiалiзується на випуску щебiню фракцiйного :
0-5мм; 0-10мм; 5-10мм; 5-20мм; 10-20мм; 20-40мм; 40-70мм. для задоволення потреб
будiвельної галузi.
В кiнцi 2004 року товариство переорiєнтувалось на європейськi стандарти i розпочало випуск
нового виду продукцiї - кубовидного щебiню. В даний час виробляється вiсiм фракцiй: 0-5мм;
5-8мм; 8-11мм; 11-16мм; 5-10мм; 10-15мм; 2-5мм(митий); 0-5мм(митий).
З 2011 року на iрландськiй установцi EWO FOSCH-62 вимивається кам'яний пiсок фракцiй
0,16-2мм; 2-5мм. Середньорiчний обсяг виготовлення пiску за цей час складає
70 тис.т.
Керiвництво та органiзацiйна структура .

Власниками Компанiї є акцiонери, фiзичнi особи, що утримують 6000000 простих iменних
акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн.

3. КЛЮЧОВI ПОКАЗНИКИ ДIЯЛЬНОСТI
ПРОДУКЦIЯ ВИРОБЛЕНО ( тис. т )
2017
рiк
2018
рiк
2019
рiк
ЩЕБIНЬ ГРАНIТНИЙ

(фракцiйний) 562,0 600,6 691,5
ЩЕБIНЬ ГРАНIТНИЙ
(кубовидних фракцiй)
212,0 238,1 304,2
Серед будiвельникiв України, Молдови, країн Балтiї, Росiйської федерацiї щебiнь
Гайворонського родовища мiгматитiв користується великим попитом. Головнi складовi частини
щебеневої продукцiї
- висока якiсть,мала радiоактивнiсть,висока мiцнiсть каменю та
прийнятний його мiнеральний i хiмiчний склад.
ПРОДУКЦIЯ РЕАЛIЗОВАНО ( тис. т )
2017
рiк
2018
рiк
2019
рiк
ЩЕБIНЬ ГРАНIТНИЙ
(фракцiйний) 548,6 512,8 443,1
ЩЕБIНЬ ГРАНIТНИЙ
(кубовидних фракцiй)
214,7 233,4 221,8

ПРОДУКЦIЯ ЕКСПОРТОВАНО ( тис. т )
2017
рiк
2018
рiк
2019
рiк
ЩЕБIНЬ ГРАНIТНИЙ
(кубовидних фракцiй)
34,5 66,3 77,4

Основним ринком збуту щебеневої продукцiї є будiвельна галузь України, а саме пiвденний та
захiдний регiони. Поставки щебеню в Росiйську Федерацiю зупинилися з середини 2014 року
через полiтичнi протистояння. Наразi щебенева продукцiя експортується до Республiки
Молдова.
РЕАЛIЗАЦIЯ ЩЕБЕНЮ ГРАНIТНОГО ЗА 2019 РIК
УКРАЇНА
(88%) РЕСПУБЛIКА МОЛДОВА
(12%)

ПОКАЗНИКИ
ПЕРIОД (РIК)
2017 2018 2019
Чистий прибуток
(тис.грн)
24665 26282 12156
Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi
0,2
Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу
Активи (тис.грн)
149323
134332

0,2
0,1
0,2
0,2
158868

0,1

В жовтнi 2018 року ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" вiдзначило 80-ти рiччя.
За вiсiмдесят рокiв пройдено шлях вiд надто важкої ручної працi до повної механiзацiї та
автоматизацiї головних виробничих процесiв. В планах товариства - модернiзацiя виробництва.
Наразi пiдприємство проводить будiвництво первинного вузла дроблення мiгматитiв з монтажем
щокової дробарки С150(виробництво Туреччини) потужнiстю 500 т на годину. При введенi в
експлуатацiю зазначеного комплексу
значно збiльшаться обсяги виробництва та
конкурентоспроможнiсть щебеневої продукцiї.
Незважаючи на важкi умови працi , притаманнi гiрничiй галузi, в кар'єрi впродовж десятилiть
основний склад iнженерiв,механiкiв є висококвалiфiкованим. Рiвень освiченостi кадрiв
докорiнно змiнився : коли створювалось пiдприємство,переважала початкова освiта, в даний час
працює 35 працiвникiв з вищою освiтою, у 31 - технiчна освiта.
За результатами перiодичних медичних оглядiв у разi необхiдностi Товариство забезпечує
проведення вiдповiдних оздоровчих заходiв а також проводить атестацiю робочих мiсць за
умовами працi в структурних (виробничих) пiдроздiлах. Атестацiя проводиться з метою
виявлення необхiдностi полiпшення умов працi працiвникiв, розробки та реалiзацiї заходiв, якi
сприятимуть створенню сприятливих умов працi. Проведення оцiнки є засобом контролю
стану умов працi на робочих мiсцях. Атестацiя робочих мiсць за умовами працi проводиться
атестацiйною комiсiєю, склад i повноваження якої визначаються наказом по пiдроздiлу в строки,
передбаченi колективним договором, але не рiдше одного разу на 5 рокiв.
Пiдходи до охорони навколишнього середовища.
Турбота про навколишнє середовище та забезпечення високого рiвня екологiчної без- пеки є
невiд'ємною частиною дiяльностi Товариства i забезпечує його сталий розвиток. ПАТ
"Гайворонський спецiалiзований кар'єр" докладає значних зусиль для охорони довкiлля,
мiнiмiзацiї негативного впливу на навколишнє середовище, збереження та вiдновлення
природних ресурсiв, реалiзовує кроки, спрямованi на охорону атмосферного повiтря, водних та
земельних ресурсiв, застосовує ефективнi iнновацiйнi технологiї. Товариство прагне
здiйснювати свою дiяльнiсть з урахуванням балансу екологiчних та економiчних iнтересiв у
мiсцях своєї присутностi та рацiонально використовувати природнi ресурси. Екологiчну
полiтику ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" здiйснює згiдно з вимогами
законодавства. За таких умов вiдкритiсть виробництва, широка обiзнанiсть мiсцевої громади i
всiх, хто працює в спецкар'єрi, стають запорукою спокiйного,
виваженого пошуку
компромiсних рiшень.
Органами корпоративного управлiння є :

Загальнi збори акцiонерiв ;
Наглядова рада Товариства ;
Ревiзiйна комiсiя.
Загальнi збори є вищим органом Товариства та обов'язково скликаються щороку(рiчнi загальнi
збори), усi iншi загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими. Загальнi збори можуть
вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї загальних
зборiв належить :
- визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
- внесення змiн до Статуту Товариства;
- затвердження рiчного звiту товариства.
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом, здiйснює управлiння
Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Ревiзiйна комiсiя - орган Товариства, що здiйснює перевiрку фiнансово - господарської
дiяльностi Товариства.

4. Фiнансовi результати.
За звiтний 2019 рiк вартiсть активiв ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар'єр" становить
158868 тис. грн.
Запаси -

31054 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть - 8540 тис. грн..
Власний капiтал - 143115 тис.грн.
Поточнi зобов'язання - 15753 тис. грн. в т.ч. бюджету 3405 тис.грн.
Чистий дохiд - 122015 тис.грн.
Iншi доходи - 1805 тис. грн..
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 53961 тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати 13559 тис.грн.
Витрати на збут 34525 тис.грн.
Iншi витрати - 6772 тис.грн.

Фiнансовий результат до оподаткування - 15003 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток 2847 тис.грн.
Чистий прибуток - 12156 тис.грн.
Власний капiтал - 143115 тис.грн.
Надходження вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв,робiт,послуг) - 143576 тис.грн.
Витрачено на оплату :
Працi - 19849 тис.грн.
Податкiв до бюджету - 25707 тис.грн.
Товарiв(робiт, послуг) - 92367 тис.грн.
Придбання необоротних активiв - 915 тис.грн.
Сплату дивiдендiв - 7293 тис.грн.

5. РИЗИКИ КОМПАНIЇ
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на
фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi
iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти,
дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим
ризикам: ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; ризик втрати
лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту)
обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої
активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;
кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань
контрагентами (дебiторами).
Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що
майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному
ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та
заборгованостi.
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися
внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для

окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку.
Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання
процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.
Ризик втрати лiквiдностi .Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi
та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi.
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi.
Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими
фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Кредитний ризик Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того,
що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої
зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється.
Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi
контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та
фiнансово стабiльними сторонами.
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi
ризики, як:
нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
непередбаченi дiї державних органiв;
нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.)
полiтики;
непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
непередбаченi дiї конкурентiв.
Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та
застосовуючи наявнi ресурси.

Пам'ятники першiй дробарцi та каменолому(бутовому) встановлено на честь першовiдкривачiв
ручної розробки Гайворонського родовища мiгматитiв.
Директор
В.В.Бельський
Головний
Г.В.Волошина

ПАТ
бухгалтер

"Гайворонський
ПАТ

"Гайворонський

спецкар'єр"
спецкар'єр"

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Зубарєв Олег Олексiйович
Бахмач Євген Степанович
Зубарєва Катерина Олегiвна
Зубарєва Олена Олегiвна
Шабанов Сергiй Вiкторович
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)
1 800 000
2 632 207
432 294
476 628
417 472
5 758 601

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
30
43,8701
7,209
7,9438
6,957866
95,980766

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
1 800 000
0
2 632 207
0
432 294
0
476 628
0
417 472
0
5 758 601
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
акцiя проста
бездокументарна iменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

6 000 000

0,05

Права та обов'язки
Усi акцiї Товариства є iменними. Акцiї товариства
iснують виключно в бездокументарнiй формi.
Товариство може здiйснювати розмiщення лише
простих акцiй.
Статутний капiтал Товариства може бути збiльшено
шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй або
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної
вартостi у порядку, встановленому Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Товариство має право збiльшувати статутний капiтал
пiсля реєстрацiї звiтiв про результати розмiщення всiх
попереднiх випускiв акцiй.
Збiльшення статутного капiталу Товариства iз
залученням додаткових внескiв здiйснюється шляхом
розмiщення додаткових акцiй.
Збiльшення статутного капiталу Товариства без
залучення додаткових внескiв здiйснюється шляхом
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй. Збiльшення
статутного капiталу Товариства у разi наявностi
викуплених Товариством акцiй не допускається.
Збiльшення статутного капiталу Товариства для
покриття збиткiв не допускається, крiм випадкiв,
встановлених законом.
Статутний капiтал Товариства може бути зменшено в
порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку, шляхом
зменшення номiнальної вартостi акцiй або шляхом
анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй та
зменшення їх загальної кiлькостi.
Пiсля прийняття рiшення про зменшення статутного
капiталу Товариства виконавчий орган Товариства
протягом 30 днiв має письмово повiдомити кожного
кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi
заставою, гарантiєю чи порукою, про таке рiшення.
Оплата акцiй Товариства може здiйснюватись
грошовими коштами або за згодою мiж Товариством та
iнвестором - майновими правами, немайновими

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
немає

правами, що мають грошову вартiсть, цiнними
паперами (крiм боргових емiсiйних цiнних паперiв,
емiтентом яких є набувач, та векселiв), iншим майном.
Товариство не може встановлювати обмеження або
заборону на оплату цiнних паперiв грошовими
коштами.
Грошова оцiнка цiнних паперiв, майна, iнших речей
або майнових чи iнших вiдчужуваних прав, що
вносяться в оплату за акцiї Товариства, здiйснюється в
порядку визначеному законом.
Iнвестор не може здiйснювати оплату цiнних паперiв
шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для
Товариства робiт або надання послуг.
Право власностi на акцiї виникає у засновника
(акцiонера) в порядку та строки, що встановленi
законодавством про депозитарну систему України.
Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати належнi їм
акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства.
Кожний акцiонер - власник простих акцiй Товариства
має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо
вiн зареєструвався для участi у загальних зборах та
голосував проти прийняття загальними зборами
рiшення про:
1)
злиття, приєднання, подiл, перетворення,
видiл, змiну типу Товариства;
2)
надання згоди на вчинення Товариством
значних правочинiв;
3)
надання згоди на вчинення Товариством
правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
4)
змiну розмiру статутного капiталу Товариства;
5)
вiдмову вiд використання переважного права
акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у
процесi їх розмiщення.
Товариство у випадках, передбачених
даним пунктом, зобов'язане викупити належнi
акцiонеровi акцiї.
Порядок реалiзацiї акцiонерами права вимоги
обов'язкового викупу Товариством належних їм акцiй
визначається Законом.

Примітки:

,

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
04.08.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
73/11/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

3
4
5
Державна комiсiя з
UA4000147201 Акція проста
цiнних паперiв та
бездокумента
фондового ринку
рна іменна
Кiровоградське
територiальне
управлiння
У звiтному 2019 роцi торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася.

Форма
існування
та форма
випуску
6
Бездокумент
арні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7
0,05

8
6 000 000

9
300 000

10
100

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
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
04.08.2010

2
73/11/1/10

3
UA4000147201

4
6 000 000

5
0,05

6
5 887 179

Опис:
Iнформацiя надана станом на 17.02.2020 р.

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
7 884 600
0
1,31
0
0

0

У звітному періоді

7 884 600
1,31

за
привілейова
ними
акціями
0
0

7 800 426

0

за простими
акціями

19.05.2018

02.04.2019

01.06.2018

15.04.2019

безпосереднь
о акцiонерiам

немає

безпосереднь
о акцiонерам

не має

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Згiдно закону "Про акцiонернi товариства" чистий прибуток ПАТ "
Опис
Гайворонський спецкар'єр" отриманий за 2019 рiк в сумi 12156000 грн
розподiлений у розмiрi 50% на користь власникiв через виплату дивiдендiв в сумi
6078000 грн.
Виплата безпосередньо акцiонерам ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" в повному
обсязi.
Дата прийняття Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"
27.03.2020 р.(Протокол №1/2020 вiд 07.04.2020р.)
Наглядовою радою Товариства(Протокол вiд 30.03.2020 р.) встановлена дата
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 06.04.2020р.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
акцiонерiв:
6078000грн., розмiр дивiдендiв визначається виходячи з кiлькостi акцiй
Товариства, якi належать акцiонеру на дату складення перелiку осiб з розрахунку
1,02 грн. на одну просту акцiю.
Строк виплати дивiдендiв: початок 10.04.2020р.- кiнець 14.12.2020р.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
12 004
12 955
41 932
43 865
18 846
20 595
0
0
870
1 025

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
12 004
12 955
41 932
43 865
18 846
20 595
0
0
870
1 025

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
73 652

0
0
0
0
0
0
78 440

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
73 652

0
0
0
0
0
0
78 440

Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi
"собiвартостi", за станом на 31 грудня 2019 року була визначена в сумi
35053 тис. грн., собiвартiсть придбання - 91921 тис. грн., амортизацiя
- 56868 тис. грн., вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної
моделi "собiвартостi", за станом на 31 грудня 2018 року
була
визначена в сумi 35364 тис. грн., собiвартiсть придбання - 88097 тис.
грн.. амортизацiя - 52733 тис. грн., а саме:
Групи За 2018 рiк
За 2018рiк
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої
5572 5249
Машини та обладнання
8820 9742
Транспортнi засоби 5552 5685
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
118
152
Iншi необоротнi активи засоби
89
91
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення
основних засобiв
14384 14445
Опис
За станом на 31 грудня 2019 року витрати з придбання основних
засобiв становлять - 915 тис. грн., якi придбанi за власнi грошовi
кошти. За перiод 2019 року Компанiя придбала основнi засоби:
Будинки,споруди та передавальнi пристрої - 390 тис.грн.
Машини та обладнання - 7 тис. грн.
Транспортнi засоби - 353 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 20 тис. грн.
Iншi необоротнi активи - 144 тис. грн.
Сума контрактних зобов'язань, пов'язаних з придбанням основних
засобiв в 2019 роцi, становить - 915 тис. грн.
За перiод 2019 року Компанiя виготовила основнi засоби в сумi 4201 тис. грн.:
Машини та обладнання - 2065тис. грн.
Транспортнi засоби - 1567 тис. грн.

Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 560 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 5 тис. грн.
Iншi необоротнi активи - 3 тис. грн.
Вибуття iнших основних засобiв - в 2019 роцi в сумi - 4 тис. грн.
За перiод 2018 року Компанiя придбала основнi засоби:
Машини та обладнання - 3416 тис. грн.
Транспортнi засоби - 707 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 55 тис. грн.
Iншi необоротнi активи - 127 тис. грн.
Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам в 2018
роцi складала
4305 тис. грн.
За перiод 2018 року Компанiя виготовляла основнi засоби:
Машини та обладнання - 3658 тис. грн.
Транспортнi засоби - 848 тис. грн.
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 733 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 тис. грн.
В 2019 роцi було вибуття основних засобiв в зв'язку з продажем та
лiквiдацiєю.
За 2019 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 5767 тис. грн.
За 2018 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 5228 тис. грн.
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення
основних засобiв амортизацiї не пiдлягає.
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби.
Компанiя переглянула балансову вартiсть основних засобiв на 31
грудня 2019 року з метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення
того, що основнi засоби зазнали збитку вiд зменшення корисностi.
Компанiя здiйснила оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування основних
засобiв з метою визначення збитку вiд зменшення корисностi. Станом
на 31 грудня 2019 року сума очiкуваного вiдшкодування основних
засобiв не є меншою за їх балансову вартiсть. Станом на 31 грудня 2019
року збиток вiд зменшення корисностi основних засобiв не визнається.
Вартiсть нематерiальних активiв Компанiї, згiдно обраної моделi
"собiвартостi", за станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018
року визнана в сумi - 2 тис. грн. , у порiвняннi з 2018 роком не
змiнилась.
Собiвартiсть придбання - 4 тис. грн., накопичена амортизацiя - 2 тис.
грн.
Нематерiальнi активи Компанiї згiдно груп розподiляються:
авторське право та сумiжнi з ним права - 2 тис. грн.
Протягом 2019, 2018 року вибуття нематерiальних активiв не було.
Компанiя володiє всiма правами на свої нематерiальнi активи.
Компанiя переглянула балансову вартiсть нематерiальних активiв на
31 грудня 2019 року з метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення
того, що нематерiальнi активи зазнали збитку вiд зменшення
корисностi. Компанiя
здiйснила оцiнку суми очiкуваного
вiдшкодування нематерiальних активiв з метою визначення збитку вiд
зменшення корисностi. Станом на 31 грудня 2019 року сума
очiкуваного вiдшкодування нематерiальних активiв не є меншою за їх
балансову вартiсть. Станом на 31 грудня 2019 року збиток вiд
зменшення корисностi нематерiальних активiв не визнається.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
143 115
138 844
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
300
300
Скоригований статутний капітал
300
300
(тис.грн)
Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв
Опис
власного капiталу у вiдповiдностi до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання",
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти".
Акцiонерний капiтал на 31 грудня 2019 року компанiя визнає в сумi - 300 тис. грн. за
станом на 31 грудня 2018 року визнавала в сумi - 300 тис. грн. i вiдображає у "Звiтi про
власний капiтал" статутний капiтал на початок року та на кiнець року без змiн.
Акцiонерний капiтал станом на 31 грудня 2019 року це статутний капiтал товариства,
що становить 300000,00 грн. i подiлено на 6000000 простих iменних акцiй вартiстю
0,05 грн. кожна.
Форма iснування акцiй бездокументарна.
Статутний капiтал товариства на дату фiнансової звiтностi сформовано i сплачено
повнiстю за 6000000 простих iменних акцiй на загальну суму 300000,00 грн., що
складає 100 вiдсоткiв статутного капiталу.
За станом на 31 грудня 2019 року Компанiєю створено резерв на покриття можливих
збиткiв в сумi - 1232 тис. грн., за 2018 рiк - 1232 тис. грн. Згiдно Рiшення загальних зборiв
акцiонерiв Компанiї (Протокол № 01/2018 вiд 13 квiтня 2018 року) чистий прибуток за
результатами дiяльностi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi згiдно фiнансової
звiтностi в сумi 26282 тис. грн. затверджено. Частину вiд чистого прибутку, отриманого
ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi, направлено на виплату дивiдендiв. Частину
вiд чистого прибутку, отриманого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi,
направлено на поповнення резервного капiталу. Компанiя за 2019 рiк облiковує
вiдрахування до резервного капiталу на одному з субрахункiв "Нерозподiлений
прибуток (непокритий збиток). У "Звiтi про власний капiтал" за 2019 рiк вiдображено
розподiл прибутку - виплату власникам дивiдендiв у сумi - 7800 тис. грн.
Компанiя за станом на 31 грудня 2018 року визнає прибуток в сумi - 141583 тис. грн. За
станом на 31 грудня 2018року компанiя визнавала прибуток в сумi - 137312 тис. грн.
Чистий прибуток за 2019 рiк Компанiя визначає в сумi 12156 тис. грн. i показує даний
показник у "Звiтi про власний капiтал за 2019 рiк".
Висновок

Власний капiтал Компанiї за станом на 31 грудня 2019 року становить 143583 тис. грн.,
за станом на 31 грудня 2018 року становив - 138844 тис. грн. Власний капiтал зрiс у
порiвняннi з 2018 роком на 4271 тис. грн.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.12.2018
X

0
0

0
X

30.12.2019
X

X

0

X

X

30.12.2019
X

0
0

0
X

30.12.2019
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

30.12.2018

0

0

30.12.2019

X

0

X

X

30.12.2018
X

0
0

0
X

30.12.2019
X

X

0

X

X

30.12.2018

0

0

30.12.2019

X

0

X

X

30.12.2018

0

X

30.12.2019

X

3 405

X

X

X

0

X

X

X
12 348
X
X
X
15 753
X
X
Умови господарської дiяльностi
На економiчну дiяльнiсть та доходи Компанiї в певнiй мiрi
впливають полiтичнi, фiнансовi, адмiнiстративнi змiни, змiни
чинного законодавства, що проходять в Українi. Враховуючи
те, що галузь є чутливою до метеорологiчних явищ (погодних
умов), слiд виходити також iз значного впливу рiзного роду
ризикiв фiзичних втрат. Характер подiй та явищ, якi пов'язанi з
цими ризиками, можливiсть їх виникнення, а також їх вплив на
дiяльнiсть i прибутковiсть Компанiї в майбутньому
передбачити неможливо.
Податкова система
В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв
вiдносно рiзноманiтних податкiв i зборiв, якi стягуються як
державними, так i мiсцевими органами влади. Закони, якi
регулюють податки, часто змiнюються, а їх положення нечiткi.
Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв щодо
цих проблем. Часто iснують рiзнi точки зору вiдносно
тлумачення правових норм серед державних мiнiстерств i
органiзацiй, що викликає загальну невизначенiсть i створює
пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання
податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання
законодавства, пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду
контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку
уповноваженi накладати штрафи та пенi в значних обсягах.
Перерахованi фактори визначають наявнiсть в Українi
податкових ризикiв значно бiльших, нiж iснують в країнах з
бiльш розвиненою податковою системою.
Як правило, податковi декларацiї можуть перевiрятися
протягом невизначеного перiоду часу. Проте, на практицi
ризик ретроспективного стягнення податку або застосування
фiнансових санкцiй значно зменшується по закiнченнi трьох
рокiв.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в
повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, що регулює

його дiяльнiсть, i що Компанiя нарахувала та сплатила всi
вiдповiднi податки. В тих випадках, коли iснує невизначенiсть
вiдносно сум податкiв до
сплати, нарахування проводиться виходячи з оцiнки
керiвництва Компанiї на основi аналiзу iнформацiї, що є в його
розпорядженнi.
Однак не може бути впевненостi у тому, що податковi органи
не матимуть iншої думки щодо вiдповiдальностi Компанiї
чинному податковому законодавству та не застосують
штрафнi санкцiї.
У данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi резерви по
потенцiйних штрафах, пов'язаних з оподаткуванням.
Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу iз судовими
позовами та претензiями.
За оцiнкою Компанiї iснує ймовiрнiсть задоволення позовiв
податкових органiв, але така ймовiрнiсть не є високою.
Вiдповiдно, у цiй фiнансовiй звiтностi не було нараховано
жодного забезпечення будь-яких зобов'язань.
Страхування
Витрати Компанiї на страхування незначнi i включають до
себе в основному тiльки обов'язковi види страхування,
передбаченi законодавством України.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
Щебiнь
гранiтний

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
480

у грошовій формі
(тис.грн)
4
93022

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
100

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
461,8
89505
100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Єдиний соцiальний внесок
Амортизацiя
Вибуховi роботи
Електроенергiя
Паливнi матерiали
Матерiали
Заробiтна плата

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
6,5
7,7
8,6
9,6
13,8
16,5
30,5

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Аналiтик-Центр"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
40079008
25006, Україна, Кіровоградська обл.,
Кiровоградський р-н, м.Кiровоград,
Ушакова 1А к.511
4651
Реєстр аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi
25.01.2018
0522274285
0522274285
Аудиторська дiяльнiсть
ТОВ
"Аудиторська
фiрма
"Аналiтик-Аудит" рiшенням наглядової
ради
провела
аудит
фiнансової
звiтностi
ПАТ
"Гайворонський
спецар'єр".
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя
"Дельта"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
35158559
18000, Україна, Черкаська обл.,
Черкаський р-н, м.Черкаси, Байди
Вишнивецького 37 оф.402
АЕ 2632599
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв
12.10.2013
0472330941

Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

0472330942
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
ТОВ " ФК "Дельта" надає акцiонерам
ПАТ
"Гайворонський
спецкар'єр"
повний спектр послуг з торгiвлi
цiнними паперами на фондовому ринку
України.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл.,
Київський р-н, м.Київ, Тропiнiна 7-Г
А01 №795373
Шевченкiвська районна у мiстi Києвi
державна адмiнiстрацiя
17.05.1999
0445910400
0445910400
Депозитарна дiяльнiсть
Нацiональний
депозитарiй
надає
реєстри акцiонерiв.
Державна установа "Агенство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державне підприємство
21676262
03150, Україна, Київська обл.,
Київський р-н, м.Київ, Антоновича 51
оф.1206
DR/00002/ARM
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
+38 044 287 56 70
+38 044 287 56 73
Розкриття iнформацiї на фондовому
ринку
Агентство здiйснює органiзацiйне,
технiчне та ресурсне забезпечення
реалiзацiї повноважень Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку. Основною метою дiяльностi
органiзацiї є всебiчний розвиток
iнфраструктури
фондового
ринку
України
та
забезпечення
його
вiдповiдностi свiтовим стандартам.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
29.03.2019

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Загальнi збори
акцiонерiв ПАТ
"Гайворонський
спецкар'єр"

4
138 844

5
138 844

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

6
100

Предмет
правочину

7
Прийняття рiшення
про попереднє
надання згоди на
вчинення значних

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
попереднього
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
01.04.2019

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
gsk@gsk.co.ua

правочинiв, якi
можуть вчинятися
товариством
протягом не бiльш
як одного року з
дати прийняття
такого рiшення, iз
зазначенням
характеру
правочинiв та їх
граничної сукупної
вартостi.
Опис:
1.Датою вчинення дiї вважається 29.03.2019 року (Протокол № 1/2019 вiд 08.04.2098 р.)
2. Найменування уповноваженого органу, що прийняв - Рiчнi Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
3. Затвердити рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 29.03.2019р. до наступних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, але не пiзнiше 30.04.2020 р., якщо гранична вартiсть майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинiв буде бiльше 25 % вартостi активiв
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: правочинiв, договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг на суму 138844 тис. гривень або
еквiвалент цiєї суми в євро чи доларах США, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день пiдрахунку граничної сукупної вартостi.
Пiд значним правочином слiд також розумiти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi
Товариством.
Уповноважити директора ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на укладання кожного такого правочину вiд iменi Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових
угод/контрактiв та iнших документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв з обов'язковим рiшенням (вiзуванням) членiв наглядової ради ПАТ " Гайворонський
спецкар'єр".
Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду необмежена.
Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства, положення про виконавчий
орган.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
4. Характер таких правочинiв - правочини фiнансово-господарського характеру вiдповiдно до Статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
5. Гранична сукупнiсть вартiсть правочинiв- 138844 тис.грн.
6. Вартiсть активiв Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 138844 тис.грн.
7. Спiввiдношення граничної сукупнiстi вартiстi правочинiв до вартостi активiв Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi- 100%.
8. Загальна кiлькiсть акцiй-6000000 шт.
9. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 58836468 шт.
10. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 5774693 шт.
11. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення-5770078 шт.
12. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення- 0 шт.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Гайворонський спецiалiзований кар'єр"
Кіровоградська область, м.Гайворон

Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
господарювання
Вид економічної
Добування піску, гравію, глин і каоліну
діяльності
Середня кількість працівників: 153
Адреса, телефон: 26300 мiсто Гайворон, Кар'єрський 2, 0525421332
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

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

20657268

за КОАТУУ

3521110100

за КОПФГ

230

за КВЕД

08.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

2
4
(2)
0
35 364
88 097
( 52 733 )
0
0
(0)
0
0
(0)

2
4
(2)
0
34 534
92 824
( 58 290 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
30 207
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

2 225
67 798

2 123
36 659

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

23 406
7 787
4
15 563
52
0
0
0

31 054
9 741
14
21 299
0
0
0
0

1125

3 104

8 540

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

12
0
0
0
0
4 257
0
49 861
5
49 856
0
0

11
0
0
0
0
37 446
0
43 553
13
43 540
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
885
81 525

0
0
0
0
1 605
122 209

1200

0

0

1300

149 323

158 868

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

300
0
0
0
0
0
1 232
137 312
(0)
(0)
0
138 844

300
0
0
0
0
0
1 232
141 583
(0)
(0)
0
143 115

Код
рядка

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
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
0
0
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
0
0
товари, роботи, послуги
1615
1 258
42
розрахунками з бюджетом
1620
2 686
3 405
у тому числі з податку на прибуток
1621
1 889
633
розрахунками зі страхування
1625
0
0
розрахунками з оплати праці
1630
816
500
одержаними авансами
1635
0
0
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
5 719
11 806
Усього за розділом IІІ
1695
10 479
15 753
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
149 323
158 868
Примітки: Бухгалтерський баланс, як один з основних елементiв методу бухгалтерського облiку i
найважливiша форма фiнансової звiтностi (форма 1) вiдображає стан майна пiдприємства в цiлому по
активах i обсяги вкладеного у це майно власного й залученого капiталу по пасивах. Метою складання
балансу є представлення користувачам повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий
стан пiдприємства на звiтну дату.
На основi балансу визначається фiнансове положення пiдприємства на визначену дату. Саме на основi
балансу робляться загальнi висновки про фiнансово-господарський стан дiяльностi пiдприємства i його
фiнансовому станi.
Керівник

Бельський Василь Валерiйович

Головний бухгалтер

Волошин Галина Володимирiвна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

20657268

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

122 015

123 664

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 53 961 )
(0)

( 51 205 )
(0)

2090

68 054

72 459

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
0

0
0
0
0

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 13 559 )
( 34 525 )
(0)

( 9 284 )
( 32 181 )
(0)

2181

0

0

2182

0

0

2190

19 970

30 994

2195
2200
2220

(0)
0
1 433

(0)
0
3 283

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

372
0
(0)
(0)
( 6 772 )
0

254
0
(0)
(0)
( 2 156 )
0

2290

15 003

32 375

2295
2300

(0)
-2 847

(0)
-6 093

2305

0

0

2350

12 156

26 282

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
12 156

0
26 282

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
28 494
Витрати на оплату праці
2505
24 771
Відрахування на соціальні заходи
2510
5 008
Амортизація
2515
5 767
Інші операційні витрати
2520
72 652
Разом
2550
136 692
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
6 000 000
6 000 000
2,026000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
26 474
23 732
4 754
5 228
62 854
123 042
За аналогічний
період
попереднього
року
4
6 000 000
6 000 000
4,380330

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
2,026000
4,380330
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
1,31
1,22
Примітки: Звiт про сукупнi доходи Компанiї повинен включати рядки , якi подають такi суми за
перiод:
- Дохiд ;
- Прибутки та збитки, що виникають внаслiдок припинення визнання фiнансових активiв, оцiнених за
амортизованою собiвартiстю;
- Фiнансовi витрати ;
- Частку прибутку або збитку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi
в капiталi;
- Якщо фiнансовий актив перекласифiкований так, що вiн оцiнюється за справедливою вартiстю,
будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслiдок рiзницi мiж попередньою балансовою вартiстю та
його справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї (як визначено в МСФЗ 9);
- Податковi витрати;
- Одна сума , що складається з пiдсумку прибутку або збитку вiд припинених видiв дiяльностi пiсля
сплати податкiв та прибутку або збитку пiсля сплати податкiв, визнаного пiсля оцiнки до справедливої
вартостi за вирахуванням витрат на продаж або пiсля вибуття активiв чи вибуття лiквiдацiйної групи, що
становить припинену дiяльнiсть;
- Прибуток або збиток;
- Кожний компонент iншого сукупного прибутку, класифiкований за своїм характером;
- Частку iншого сукупного прибутку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом
участi в капiталi;
- Загальний сукупний прибуток.
Компанiя розкриває у Звiтi про сукупнi доходи такi статтi :
прибуток або збиток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв
материнської Компанiї;
загальний сукупний прибуток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв
материнської Компанiї;
операцiй з власниками, якi дiють згiдно з їхнiми повноваженнями власникiв, показуючи окремо
внески власникiв та виплати власникам, а також змiни у частках власностi у дочiрнiх пiдприємствах, якi
не спричинили втрату контролю.
Керівник

Бельський Василь Валерiйович

Головний бухгалтер

Волошин Галина Володимирiвна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Гайворонський спецiалiзований кар'єр"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

20657268

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

143 576
0
0
310
0
0
114

141 064
0
0
241
0
0
179

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
27

0
0
0
0
0
496

3100
3105
3110
3115
3116

( 92 367 )
( 19 849 )
( 5 633 )
( 20 074 )
( 4 104 )

( 97 461 )
( 18 401 )
( 10 617 )
( 13 245 )
( 5 769 )

3117

( 6 262 )

( 6 324 )

3118

( 9 708 )

( 1 152 )

3135
3140
3145

(0)
( 105 )
(0)

(0)
( 592 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 071 )
4 928

(0)
( 1 463 )
201

3200

0

0

необоротних активів
3205
393
180
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
1 433
3 067
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
( 915 )
( 4 305 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
( 75 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
( 3 263 )
3295
911
-4 396
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
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
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
(0)
(0)
Сплату дивідендів
3355
( 7 293 )
( 6 791 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
-7 293
-6 791
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-1 454
-10 986
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
49 861
61 269
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-4 854
-422
Залишок коштів на кінець року
3415
43 553
49 861
Примітки: "Звiт про рух грошових коштiв" за результатами 2019 року складений з урахуванням вимог
МСБО № 7.
Пiд час заповнення роздiлiв форми застосовується прямий метод, який базується на безпосередньому
використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових або кредитових оборотiв
грошових коштiв за звiтний перiод у кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй,
активiв або зобов'язань.
У "Звiтi про рух грошових коштiв" подається iнформацiя про суму чистого надходження або чистого
видатку грошової маси у пiдприємства за рiк у розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової
дiяльностi. Цей документ характеризує здатнiсть Пiдприємства своєю дiяльнiстю генерувати приток
грошових коштiв, використовується для оцiнювання потреб пiдприємства щодо напрямiв та обсягiв їх
витрачання. Дозволяє побачити реальну ефективнiсть кожного економiчного виду дiяльностi
пiдприємства - операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової.

По Компанiї за 2019 рiк, чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi - чистi надходження грошових
коштiв, тобто перевищення суми надходжень грошових коштiв над сумою видаткiв складає 4928 тис.
грн., за 2018 рiк чистi надходження визначенi були в сумi - 201 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - чистi надходження грошових коштiв, тобто
перевищення суми надходжень грошових коштiв над сумою видаткiв складає 911 тис. грн., за 2018 рiк
були визначенi чистi надходження в сумi - 4396 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - чистий видаток грошових коштiв, тобто перевищення
суми видаткiв грошових коштiв над сумою їх надходжень у 2019 р. складає - 7293 тис. грн., за 2018
рiк були визначенi чистi видатки в сумi - 6791 тис. грн.
Залишок грошових коштiв на кiнець року з урахуванням впливу змiни валютних курсiв на залишок
коштiв становить 43553 тис. грн., за станом на 31 грудня 2018 року становив - 49861 тис. грн.
Керівник

Бельський Василь Валерiйович

Головний бухгалтер

Волошин Галина Володимирiвна

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворонський
спецiалiзований кар'єр"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

20657268

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
300
0

4
0
0

5
0
0

6
1 232
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
137 312
0

4010
4090
4095

0
0
300

0
0
0

0
0
0

0
0
1 232

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
138 844
0

0
0
137 312

0
0
0

0
0
0

0
0
138 844

0

12 156

0

0

12 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-7 885

0
0

0
0

0
-7 885

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
0
4 271
0
0
4 271
Разом змін у капіталі
4300
300
0
0
1 232
141 583
0
0
143 115
Залишок на кінець року
Примітки: Компанiя для цiлей управлiння капiталом визначає капiтал як сукупнiсть власного капiталу та усiх вiдповiдних резервiв. Управлiння капiталом
Компанiї спрямовано на збереження безперервностi дiяльностi пiдприємства з одночасним зростанням приросту прибуткiв через оптимiзацiю
спiввiдношення власних та залучених коштiв. Загальна стратегiя Компанiї щодо управлiння капiталом залишається незмiнною.
Розрахунок фiнансових показникiв 31.12.2019
31.12.2018
Випущений капiтал 300
300
Резервний капiтал
1232 1232
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
141583 137312
Разом власного капiталу
143115 138844
Кредити та позики
-

Торгова кредиторська заборгованiсть 42
1258
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 15711 9221
Загальна сума позичених коштiв
15753 10479
Разом власний капiтал та борг 158868 149323
Борг/Власний капiтал та борг х100%
9,92
7,02
Коефiцiєнт показує боргове навантаження на 1 гривню активiв Компанiї . Фiнансовий показник свiдчить про достатнiсть своїх ресурсiв для
забезпечення боргiв та безперервного функцiонування Компанiї.
Показник накопиченого чистого прибутку Компанiї на 31 грудня 2019 збiльшився у порiвняннi з 2018 роком на 4271 тис. грн. Загальна сума власного
капiталу зросла на 4271 тис. грн. порiвняно з 31.12.2018 р. Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума позикових коштiв збiльшилась на 4871 тис. грн. i
складає 11848 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду у пiдходах до управлiння капiталом змiн не вiдбувалось.
Керівник

Бельський Василь Валерiйович

Головний бухгалтер

Волошин Галина Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" за
31 грудня 2019 року:
1. Iнформацiя про Компанiю.
2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики.
3. Прийняття нових та переглянутi стандарти.
4. Джерела невизначеностi оцiнки.
5. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно.
6. Основнi засоби i нематерiальнi активи.
7. Запаси.
8. Фiнансовi iнструменти.
9. Власний капiтал.
10. Рух грошових коштiв.
11. Дохiд.
12. Податок на прибуток.
13. Прибуток на акцiю.
14. Виплати працiвникам.
15. Зв'язанi сторони.
16. Умовнi активи i зобов'язання.
17. Управлiння фiнансовими ризиками.
18. Управлiння капiталом.
19. Подiї пiсля звiтної дати.

станом на

1. Iнформацiя про Компанiю.
Найменування Компанiї - ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар`єр;
Код ЕДРПОУ - 20657268;
Органiзацiйно-правова форма - акцiонерне товариство;
Компанiя розташована за адресою: 28300, Кiровоградська область, Гайворонський район, м.
Гайворон, провулок Кар`єрський , будинок 2.
Дата державної реєстрацiї - 13 червня 1996 року, зареєстровано Гайворонською державною
адмiнiстрацiєю Кiровоградської областi.
Власниками Компанiї є акцiонери, фiзичнi особи, що утримують 6000000 простих iменних
акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн., кожна, а саме:
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи**
Кiлькiсть акцiй (штук)
Вiд
загальної
кiлькостi акцiй (у вiдсотках)
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi привiлейованi iменнi
Зубарєв Олег Олексiйович 1800000
30
1800000
0
Бахмач Євгенiй Степанович
2632207
43.8701
2632207
0
Зубарєва Катерина Олегiвна
432294
7.209 432294
0
Зубарєва Олена Олегiвна 476628
7.9438 476628
0
Шабанов Сергiй Вiкторович
417472
6.957866
417472
0
Усього
5329641
95.981 5329641
0
Основною метою ПАТ "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" є здiйснення
пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї ,
покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї,
отримання акцiонерами дивiдендiв, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм
власностi та громадян в наданих послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської
дiяльностi.

Основними видом дiяльностi Компанiї є добування пiску, гравiю, глин i каолiну.
Основним ринком для реалiзацiї продукцiї Компанiї є Україна, Молдова.
Перспективнi плани розвитку Компанiї полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва , залученнi
нових клiєнтiв, покращеннi якостi виробленої продукцiї.
Операцiйне середовище
В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, що впливали, i в майбутньому
впливатимуть на дiяльнiсть суб'єктiв господарської дiяльностi, що функцiонують у цих умовах.
Зважаючи на це, операцiйна дiяльнiсть в Українi супроводжується ризиками, нехарактерними
для економiк багатьох iнших держав.
За рахунок повiльного впровадження низки реформ, слабкого рiвня захисту прав власностi,
вiйськового конфлiкту на територiї Схiдної України економiка в Українi залишається на
досить низькому рiвнi, хоча певне покращення вже спостерiгається.
Керiвництво пiдприємства прикладає максимум зусиль, щоб покращити дiяльнiсть в умовах, що
склалися.
2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики.
Основа подання iнформацiї.
При пiдготовцi та поданнi iнформацiї Компанiя керується
Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 року (зi
змiнами та доповненнями), НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого
Наказом МФУ № 73 07.02.2013 року, МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки", МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та iншими МСФЗ та МСБО. Вiдповiдно до
вказаних МСФЗ та МСБО Компанiя намагається забезпечити , щоб фiнансова звiтнiсть
Компанiї, складена за МСФЗ, та її промiжна фiнансова звiтнiсть за частину перiоду, охопленого
цiєю фiнансовою звiтнiстю, мiстили високоякiсну iнформацiю.
Iстотнi оцiнки, думки та припущення Компанiя робить на основi
МСБО 8 "Облiковi
полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших МСФЗ та МСБО.
Повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї включає:
Звiт про фiнансовий стан на кiнець року.
Звiт про сукупний дохiд за перiод (складений за методом "функцiї витрат").
Звiт про змiни у власному капiталi за перiод.
Звiт про рух грошових коштiв за перiод (складений за "прямим методом").
Примiтки , що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення.
Компанiя подає з однаковою значимiстю всi фiнансовi звiти повного комплекту фiнансової
звiтностi.
Компанiя складає фiнансову звiтнiсть на основi безперервностi, тобто здатностi продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Компанiя подає фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом
нарахування.
Компанiя розкриває порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум,
наведених у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду та подає два звiти про фiнансовий стан, по
два з усiх iнших звiтiв та вiдповiднi примiтки.
У випадку, якщо будуть вiдбуватися змiни у представленнi або класифiкацiї статей у
фiнансовiй звiтностi, Компанiя здiйснює декласифiкацiю порiвняльних сум, за виключенням
випадкiв, коли це неможливо, розкриє iнформацiю по даному випадку.
Компанiя встановлює суттєвiсть фiнансової звiтностi на рiвнi 1% вiд пiдсумку звiту про
фiнансовий стан за перiод.
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Компанiї є українська гривня.
Компанiя подає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi округленiй до тисячi.
Звiт про фiнансовий стан Компанiї
включає статтi , що подають такi суми:
Основнi засоби;

Iнвестицiйна нерухомiсть;
Нематерiальнi активи;
Фiнансовi активи;
Iнвестицiї, облiкованi iз застосуванням методу участi в капiталi;
Бiологiчнi активи;
Запаси;
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть;
Передоплати;
Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток;
Грошовi кошти та їх еквiваленти;
Загальна сума активiв, класифiкованих, як утримуванi для продажу, та активи, включенi у
лiквiдацiйнi групи, класифiкованi, як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5
"Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть";
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть;
Аванси отриманi;
Забезпечення;
Процентнi кредити за запозичення;
Фiнансовi зобов`язання;
Зобов'язання з виплат працiвникам;
Зобов`язання та активи , щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 "Податки на
прибуток";
Податки та iншi платежi до сплати, крiм податку на прибуток;
Вiдстроченi податковi зобов`язання та вiдстроченi податковi активи, як визначено МСБО
12 "Податки на прибуток";
Зобов`язання , включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi як утримуванi для продажу,
вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть";
Неконтрольованi частки, представленi у власному капiталi;
Випущений капiтал i резерви, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства.
Компанiя подає усi статтi доходу та витрат, визнанi за перiод, у звiтi про сукупнi доходи.
Звiт про сукупнi доходи Компанiї повинен включати рядки , якi подають такi суми за
перiод:
- Дохiд ;
- Прибутки та збитки, що виникають внаслiдок припинення визнання фiнансових активiв,
оцiнених за амортизованою собiвартiстю;
- Фiнансовi витрати ;
- Частку прибутку або збитку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за
методом участi в капiталi;
- Якщо фiнансовий актив перекласифiкований так, що вiн оцiнюється за справедливою вартiстю,
будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслiдок рiзницi мiж попередньою балансовою
вартiстю та його справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї (як визначено в МСФЗ 9);
- Податковi витрати;
- Одна сума , що складається з пiдсумку прибутку або збитку вiд припинених видiв дiяльностi
пiсля сплати податкiв та прибутку або збитку пiсля сплати податкiв, визнаного пiсля оцiнки до
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або пiсля вибуття активiв чи вибуття
лiквiдацiйної групи, що становить припинену дiяльнiсть;
- Прибуток або збиток;
- Кожний компонент iншого сукупного прибутку, класифiкований за своїм характером;
- Частку iншого сукупного прибутку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за
методом участi в капiталi;
- Загальний сукупний прибуток.
Компанiя розкриває у Звiтi про сукупнi доходи такi статтi :

прибуток або збиток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв
материнської Компанiї;
загальний сукупний прибуток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та
власникiв материнської Компанiї;
операцiй з власниками, якi дiють згiдно з їхнiми повноваженнями власникiв, показуючи
окремо внески власникiв та виплати власникам, а також змiни у частках власностi у дочiрнiх
пiдприємствах, якi не спричинили втрату контролю.
Звiт про рух грошових коштiв Компанiї , надає iнформацiю,
яка дає користувачам
змогу
оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй
структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на
суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин
та можливостей.
У Примiтках до фiнансової звiтностi Компанiя розкриває:
iнформацiю про основу складання фiнансової звiтностi i про конкретнi облiковi полiтики;
розкриває iнформацiю, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фiнансовiй звiтностi;
надає iнформацiю, яку не подано у фiнансовiй звiтностi, але яка є доречною для її
розумiння.
Примiтки мiстять iнформацiю на додаток до поданої у звiтi про фiнансовий стан, звiтi про
сукупнi доходи, звiтi про змiни у власному капiталi та звiтi про рух грошових коштiв. Примiтки
надають описовi пояснення та детальнiший аналiз статей, поданих у фiнансових звiтах.
Компанiя
застосовує МСБО 34 " Промiжна фiнансова звiтнiсть". Вона подає промiжну
фiнансову звiтнiсть за перший квартал поточного фiнансового року, за пiврiччя поточного
фiнансового року та за дев`ять мiсяцiв поточного фiнансового року.
Мiнiмальний змiст промiжного фiнансового звiту визначається Компанiєю у вiдповiдностi
до МСБО 34 " Промiжна фiнансова звiтнiсть" i становить:
стислий звiт про фiнансовий стан;
стислий звiт про сукупнi доходи;
стислий звiт про змiни у власному капiталi;
стислий звiт про рух грошових коштiв;
деякi пояснювальнi примiтки.
Головною метою подання промiжної фiнансової звiтностi є забезпечення вiдображення всiєї
iнформацiї, доречної для розумiння фiнансового стану Компанiї та результатiв її дiяльностi
протягом промiжного перiоду.
Операцiйнi сегменти.
Компанiя розкриває та подає iнформацiю про операцiйнi сегменти у вiдповiдностi до МСФЗ 8
"Операцiйнi сегменти".
Компанiя вiдображає в звiтностi окремо iнформацiю про операцiйний сегмент, який вiдповiдає
будь-якому з таких кiлькiсних порогiв:
його вiдображений у звiтностi дохiд, включаючи як продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i
мiж сегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного
(внутрiшнього та зовнiшнього доходу) всiх операцiйних сегментiв;
абсолютна величина вiдображеного в звiтностi прибутку або збитку становить 10% (або
бiльше) бiльшої за абсолютною величиною суми:
а) сукупного вiдображеного у звiтностi прибутку всiх операцiйних не збиткових сегментiв
б) сукупного вiдображеного у звiтностi збитку всiх операцiйних збиткових сегментiв
- його активи становлять 10% (або бiльше) сукупних активiв усiх операцiйних сегментiв.
Компанiя визначає за 2018 рiк один операцiйний сегмент - добування пiску та гравiю.
Основнi засоби.
Компанiя облiковує основнi засоби у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби".
Собiвартiсть об'єкта основних засобiв визнається активом якщо є ймовiрнiсть майбутнiх
економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом, котрi надiйдуть до Компанiї та собiвартiсть об'єкта

можна достовiрно оцiнити.
Компанiя визнає основними засобами матерiальнi об`єкти, що їх:
утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, чи наданнi послуг
для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;
використовують за очiкуванням протягом бiльше одного року та грошовою вартiстю
бiльше 6000,00 грн.
Компанiя , пiсля визнання основного засобу активом, обирає своєю облiковою полiтикою
модель "собiвартостi" i облiковує основнi засоби за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
На основнi засобi Компанiя нараховує амортизацiю, систематично розподiляючи суму активу,
що амортизується, протягом строку його корисної експлуатацiї. Компанiя
застосовує
прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв. Знос розраховується як зменшення вартостi
активiв до їх залишкової вартостi протягом усього очiкуваного строку корисного використання.
Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання.
Компанiя
встановлює лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв в сумi 1% вiд собiвартостi
основного засобу.
Компанiя встановлює такi групи основних засобiв та строки корисної експлуатацiї:
-----------------------------------------------------------------|
Групи
|
Строки
|
|
| корисної експлуатацiї
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 1 - земельнi дiлянки
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 2 - капiтальнi витрати на |
15
|
|полiпшення земель, не пов'язанi |
|
|з будiвництвом
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 3 - будiвлi,
|
20
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|споруди,
|
15
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|передавальнi пристрої
|
10
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 4 - машини та обладнання |
5
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|з них:
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|електронно-обчислювальнi машини,|
2
|
|iншi машини для автоматичного |
|
|оброблення iнформацiї, пов'язанi|
|
|з ними засоби зчитування або
|
|
|друку iнформацiї, пов'язанi з |
|
|ними комп'ютернi програми (крiм |
|
|програм, витрати на придбання |
|
|яких визнаються роялтi, та/або |
|
|програм, якi визнаються
|
|
|нематерiальним активом), iншi |
|
|iнформацiйнi системи,
|
|
|комутатори, маршрутизатори,
|
|
|модулi, модеми, джерела
|
|
|безперебiйного живлення та
|
|

|засоби їх пiдключення до
|
|телекомунiкацiйних мереж,
|
|телефони (в тому числi
|
|стiльниковi), мiкрофони i рацiї,|
|вартiсть яких перевищує
6000 грн.
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 5 - транспортнi засоби
|
5
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 6 - iнструменти, прилади, |
4
|iнвентар (меблi)
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 7 - тварини
|
6
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 8 - багаторiчнi насадження|
10
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 9 - iншi основнi засоби |
12
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 10 - бiблiотечнi фонди
|
3
|--------------------------------+-------------------------------|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|група 12 - тимчасовi
|
5
|
|(нетитульнi) споруди
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 13 - природнi ресурси
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 14 - iнвентарна тара
|
6
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 15 - предмети прокату
|
5
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 16 - довгостроковi
|
7
|
|бiологiчнi активи
|
-----------------------------------------------------------------|група 17 - капiтальне
будiвництво
|
|
-----------------------------------------------------------------| група 18 - придбання основних
засобiв
|
!
-----------------------------------------------------------------! група 19 - виготовлення
!
!
основних засобiв
-----------------------------------------------------------------Об'єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва чи не введенi в експлуатацiю
придбанi основнi засоби, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi
будiвництва чи введеннi в експлуатацiю придбаного основного засобу вартiсть об'єкту
переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об'єкти незавершеного
будiвництва не нараховується.
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть
переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються, якщо це необхiдно.

Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх
корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв.
Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення.
Певна частина витрат на ремонт капiталiзується, а витрати на поточний ремонт вiдносяться до
витрат перiоду їх понесення.
Ремонт та технiчне обслуговування основного засобу не звiльняє вiд необхiдностi нараховувати
амортизацiю. Проте амортизацiйнi вiдрахування можуть дорiвнювати нулю, якщо немає
виробництва.
Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується
одержання майбутнiх економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття.
Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу
(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою
вартiстю), включаються до звiту про прибутки та збитки за рiк, в якому вiдбулось припинення
визнання об'єкту.
Дооцiнка основного засобу прямо переноситься до нерозподiленого прибутку , коли
припиняється визнання активу.
Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться раз на рiк обов'язково перед складанням рiчної
фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю протягом
IV кварталу поточного року.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи
визнаються та iдентифiкуються у вiдповiдностi до МСБО 38
"Нематерiальнi активи".
Компанiя
визнає нематерiальним активом - немонетарний актив, який не має фiзичної
субстанцiї та може бути iдентифiкований.
Компанiя визнає нематерiальний актив, якщо є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi
вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до суб'єкта господарювання та собiвартiсть
активу можна достовiрно оцiнити.
Нематерiальнi активи
визнаються та iдентифiкуються у вiдповiдностi до МСБО 38
"Нематерiальнi активи".
Нематерiальнi активи придбанi або створенi Компанiєю
зараховуються на баланс за
собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 38 "Нематерiальнi активи".
Пiсля первiсного визнання, Компанiя оцiнює нематерiальний актив за моделлю "собiвартостi",
це модель, коли нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Суми нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї, що амортизується,
Компанiя розподiляє на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї.
Строки корисного використання та методи амортизацiї нематерiальних активiв переглядаються
принаймнi раз на рiк i коригуються, якщо це необхiдно.
Пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї
Пiдприємство приймає за нуль.
Компанiя встановлює такi групи нематерiальних активiв та строки корисної експлуатацiї:
-----------------------------------------------------------------|
Групи
|Строк корисної експлуатацiї
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 1 - права користування
|вiдповiдно
|
|природними ресурсами (право
|до правовстановлюючого
|
|користування надрами, iншими
|документа
|
|ресурсами природного середовища,|
|

|геологiчною та iншою
|
|
|iнформацiєю про природне
|
|
|середовище);
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 2 - права користування
|вiдповiдно
|
|майном (право користування
|до правовстановлюючого
|
|земельною дiлянкою, крiм права |документа
|
|постiйного користування
|
|
|земельною дiлянкою, вiдповiдно |
|
|до закону, право користування |
|
|будiвлею, право на оренду
|
|
|примiщень тощо);
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 3 - права на комерцiйнi |вiдповiдно
|
|позначення (права на торговельнi|до правовстановлюючого
|
|марки (знаки для товарiв i
|документа
|
|послуг), комерцiйнi (фiрмовi) |
|
|найменування тощо), крiм тих, |
|
|витрати на придбання яких
|
|
|визнаються роялтi;
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 4 - права на об'єкти
|вiдповiдно
|
|промислової власностi (право на |до правовстановлюючого
|
|винаходи, кориснi моделi,
|документа, але не менш як
|
|промисловi зразки, сорти
|5 рокiв
|
|рослин, породи тварин,
|
|
|компонування (топографiї)
|
|
|iнтегральних мiкросхем,
|
|
|комерцiйнi таємницi, в тому
|
|
|числi ноу-хау, захист вiд
|
|
|недобросовiсної конкуренцiї
|
|
|тощо) крiм тих, витрати на
|
|
|придбання яких визнаються
|
|
|роялтi;
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 5 - авторське право та
|вiдповiдно
|
|сумiжнi з ним права (право на |до правовстановлюючого
|
|лiтературнi, художнi, музичнi |документа, але не менш як
|
|твори, комп'ютернi програми,
|2 роки
|
|програми для електронно|
|
|обчислювальних машин, компiляцiї|
|
|даних (бази даних), фонограми, |
|
|вiдеограми, передачi (програми) |
|
|органiзацiй мовлення тощо) крiм |
|
|тих, витрати на придбання яких |
|
|визнаються роялтi;
|
|
|--------------------------------+-------------------------------|
|група 6 - iншi нематерiальнi
|вiдповiдно
|
|активи (право на ведення
|до правовстановлюючого
|
|дiяльностi, використання
|документа
|
|економiчних та iнших привiлеїв |

|--------------------------------+-------------------------------|
|група 7 - придбання
|
|
|нематерiальних активiв
|
|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iнвентаризацiя нематерiальних активiв проводиться раз на рiк обов'язково перед складанням
рiчної фiнансової звiтностi. Термiн проведення iнвентаризацiї встановлюється Компанiєю
протягом IV кварталу поточного року.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
Компанiя визнає iнвестицiйною нерухомiстю таку нерухомiсть, що утримується з метою
отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей у
вiдповiдностi до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".
Компанiя визнає таку, належну їй iнвестицiйну нерухомiсть:
- будiвлi, якi є власнiстю Компанiї та наданi в оренду згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про
операцiйну оренду.
Компанiя обирає своєю облiковою полiтикою, щодо iнвестицiйної нерухомостi, модель
"собiвартостi" i облiковує iнвестицiйну нерухомiсть за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi у вiдповiдностi до
аналогiчних об'єктiв основних засобiв.
Лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю.
Визнання
iнвестицiйної нерухомостi припиняється при вибуттi або коли iнвестицiйна
нерухомiсть вилучається з використанням на постiйнiй основi i не очiкується жодних
економiчних вигiд вiд її вибуття.
Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або лiквiдацiю iнвестицiйної нерухомостi,
визначаються як рiзниця мiж чистим надходженням вiд вибуття i балансовою вартiстю активу i
визнаються в прибутку або збитках у перiодi вибуття чи лiквiдацiї.
Запаси.
Компанiя облiковує запаси у вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси".
Компанiя оцiнює запаси за меншою з таких величин:
собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї, визначених згiдно МСБО 2 "Запаси".
Компанiя класифiкує запаси:
виробничi запаси;
виробничi допомiжнi матерiали;
матерiали;
незавершене виробництво;
готова продукцiя;
товари.
Товариство визначає собiвартiсть запасiв за формулою "перше надходження - перший видаток"
(ФIФО). Формула ФIФО припускає, що одиницi запасiв, якi були придбанi або виробленi
першими, продаються першими, а отже, одиницi, якi залишаються в запасах на кiнець перiоду, є
тими, що були придбаними, або виробленими останнiми.
Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами перiоду, в якому
визнається вiдповiдний дохiд.
Сума списання вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та втрати запасiв визнаються
Компанiєю витратами перiоду, в якому вiдбулося списання або втрата.
У разi коли запаси розподiляються на iнший актив (як компонент основного засобу), вони
визнаються витратами протягом строку корисної експлуатацiї цього активу.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти Компанiї та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi.

Для цiлей звiту про рух грошових коштiв Компанiї грошовi кошти та їх еквiваленти
складаються з коштiв в банках i касi в функцiональнiй валютi представлення фiнансової
звiтностi.
Операцiї в iноземнiй валютi.
При переведеннi результатiв та фiнансового стану Компанiї у валюту подання фiнансової
звiтностi Компанiя керується МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв".
Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти,
вiдображаються Компанiєю у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату
проведення операцiї.
Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у
функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї.
Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках.
Зменшення корисностi активiв.
Компанiя застосовує МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" для забезпечення облiку своїх
активiв за сумою, яка не є бiльшою нiж сума їх очiкуваного вiдшкодування .
Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його
очiкуваного вiдшкодування. Сума, на яку балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує
грошовi кошти , перевищує суму його (її) очiкуваного вiдшкодування визнається збитком вiд
зменшення корисностi.
Фiнансовi iнструменти.
Компанiя
визнає, оцiнює
та подає
iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у
вiдповiдностi до
МСБО 32
"Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" .
Компанiя визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, коли воно
стає стороною у контрактних взаємовiдносинах, щодо певного iнструменту. Фiнансовi активи та
фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю.
Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску
фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових
зобов'язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю iз вiдображенням переоцiнки через
прибуток або збиток) додаються до або вираховуються iз справедливої вартостi фiнансових
активiв або фiнансових зобов'язань, вiдповiдно, на момент первiсного визнання. Витрати на
здiйснення операцiй, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або
фiнансових зобов'язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням
переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi звiту про сукупнi доходи.
Фiнансовi активи
Фiнансовий актив - це будь-який актив, що є:
- грошовими коштами;
- iнструментом власного капiталу iншого суб'єкта господарювання;
- контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого
суб'єкта господарювання, або обмiнювати фiнансовi iнструменти з iншим суб'єктом
господарювання за умови, якi є потенцiйно сприятливими;
- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними
iнструментами капiталу суб'єкту господарювання.
Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Фiнансовi
активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї
або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, очiкуваний
майбутнiй рух грошових коштiв вiд цiєї iнвестицiї зазнав негативного впливу.
Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд знецiнення
безпосередньо для всiх фiнансових активiв, за винятком торгової та iншої дебiторської

заборгованостi, для якої балансова вартiсть зменшується через використання резерву сумнiвних
боргiв. У тих випадках, коли торгова дебiторська заборгованiсть вважається безнадiйною, вона
списується за рахунок резерву сумнiвних боргiв. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум
визнається доходом. Змiна балансової вартостi резерву сумнiвних боргiв визнається у складi
прибутку або збитку.
Компанiя припиняє визнавати фiнансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою
дiю договiрнi права на потоки грошових коштiв вiд цього активу, або ж коли передається
фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов'язанi з володiнням активом, i продовжує
контролювати переданий актив, тодi визнається своя частка в цьому активi та пов'язане з ним
зобов'язання на суму, яку йому можливо, потрiбно буде заплатити.
Якщо компанiя зберiгає усi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi iз володiнням переданим
фiнансовим активом, воно продовжує визнавати цей фiнансовий актив.
Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовий iнструмент є фiнансовим зобов'язанням, якщо iснує контрактне зобов'язання
суб'єкта господарювання або сплатити кошти або iншi фiнансовi iнструменти утримувачу
фiнансових iнструментiв, або обмiняти iншi фiнансовi iнструменти iз утримувачем за умов
потенцiйних несприятливих умов для суб'єкта, що випускає фiнансовi iнструменти.
Фiнансовi зобов'язання пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть,
кредити i позики та iншi поточнi зобов'язання.
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або
строк його дiї минув. Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням
перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах, або якщо умови наявного
зобов'язання значно змiненi, то така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання
первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй
вартостi визнається у звiтi про сукупний дохiд.
Класифiкацiя поточна та непоточна.
Операцiйний цикл Компанiї дорiвнює дванадцяти мiсяцям i визнається як час мiж придбанням
активiв для переробки та реалiзацiєю їх у грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв.
Актив класифiкується як поточний, якщо:
Компанiя сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у
своєму нормальному операцiйному циклi;
Компанiя утримує актив в основному з метою продажу;
Компанiя сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного
перiоду;
актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв, якщо немає обмеження
щодо їх використання.
Iншi активи класифiкуються як непоточнi.
Зобов'язання класифiкується як поточне, якщо:
Компанiя сподiвається погасити це зобов'язання в ходi свого нормального операцiйного
циклу;
Компанiя утримує це зобов'язання в основному з метою продажу;
зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
Компанiя не має права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Iншi зобов'язання класифiкуються як непоточнi.
Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного
використання.
Витрати на позики.
У вiдповiдностi до МСБО 23 "Витрати на позики" Компанiя визнає витрати на позики, що
безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу i
є собiвартiстю такого активу та iншi витрати на позики, якi визнаються як витрати.

Витратами на позики Компанiя вважає витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi у
зв`язку iз запозиченням коштiв.
Пенсiйнi зобов`язання та iншi виплати персоналу.
У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" Компанiя визнає :
зобов`язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть сплаченi в
майбутньому;
витрати, якщо Компанiя споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок послуги,
наданої працiвником в обмiн на виплати працiвникам .
Компанiя проводить такi виплати працiвникам:
короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне
забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, премiї та матерiальнi
допомоги;
виплати при звiльненi.
Компанiя здiйснює певнi вiдрахування до Державного Пенсiйного фонду за ставками, що дiють
протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображаються як
витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи .
Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi
або добровiльно взятi на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим ступенем
ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а
також суму зобов'язання можна достовiрно визначити.
Компанiя визнає забезпечення у вiдповiдностi до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання
та умовнi активи".
Витрати, що стосуються забезпечення, вiдображаються у прибутках i збитках за вирахуванням
вiдшкодування.
Компанiя
використовує забезпечення лише для тих видаткiв, для яких це забезпечення
створено.
Умовнi активи та зобов'язання визнаються Компанiєю
у вiдповiдностi до МСБО 37
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
Умовними активами Компанiя визнає можливi активи, якi виникають внаслiдок минулих подiй
i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька
невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Компанiєю .
Умовними зобов'язаннями Компанiя визнає можливi зобов'язання , якi виникають внаслiдок
минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не
вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються
Компанiєю або це можуть бути iснуючi зобов'язання, якi виникли в результатi минулих подiй,
але вибуття ресурсiв щодо їх погашення є малоймовiрним та сума їх не може бути достовiрно
оцiнена.
Оренда.
Компанiя застосовує МСБО 17 "Оренда" проводячи операцiї, що передбачають угоди, згiдно з
якими орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд платежiв право користування
активом протягом погодженого перiоду часу. Компанiя класифiкує операцiї з оренди як
операцiйну оренду та фiнансову оренду.
Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли за умовами оренди, всi значнi ризики
i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна
оренда.
Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв протягом усього
строку вiдповiдної оренди.
Облiк, визнання та розкриття iнформацiї про операцiї з оренди проводиться Компанiєю у
вiдповiдностi з МСБО 17 "Оренда".
Доходи i витрати.

Компанiя застосовує МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" до облiку доходу. Компанiя
облiковує договiр з клiєнтом тiльки тодi, коли виконуються всi перелiченi далi критерiї:
- сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною
практикою ведення бiзнесу) i готовi виконувати свої зобов'язання;
- Компанiя може визначити права кожної сторони вiдносно товарiв або послуг, якi будуть
передаватися;
- Компанiя може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будуть
передаватися;
- договiр має комерцiйну сутнiсть (тобто очiкується, що ризик, час або сума майбутнiх грошових
потокiв Компанiї змiняться внаслiдок договору); та
- цiлком iмовiрно, що Компанiя отримає компенсацiю, на яку воно матиме право в обмiн на
товари або послуги, якi будуть переданi клiєнту.
Модифiкацiя договору - це змiна обсягу або цiни (чи обох) договору, затверджена
сторонами договору. Модифiкацiя договору iснує, коли сторони договору затвердили
модифiкацiю, яка або створює новi, або змiнює iснуючi юридично обов'язковi права
та обов'язки сторiн договору.
На момент укладення договору Компанiя оцiнює товари або послуги, обiцянi в договорi з
клiєнтом, та визначає як зобов'язання щодо виконання кожну обiцянку:
передати клiєнтовi або товар чи послугу (або сукупнiсть товарiв чи послуг), якi є
вiдокремленими;
або серiю вiдокремлених товарiв або послуг, якi по сутi є однаковими та
передаються клiєнтовi за однiєю i тiєю самою схемою.
Щоб визначити цiну операцiї, Компанiя розглядає умови договору та свою звичну практику
бiзнесу. Цiна операцiї - це сума компенсацiї, яку Компанiя очiкує отримати право в
обмiн на передачу клiєнтовi обiцяних товарiв або послуг за винятком сум, зiбраних вiд iменi
третiх осiб (наприклад, деяких податкiв на продаж). Компенсацiя, обiцяна в договорi з клiєнтом,
може включати фiксованi суми, змiннi суми або i тi й тi суми.
Розподiл цiни операцiї на зобов'язання щодо виконання здiйснюється для того, щоб
Компанiя розподiлила цiну операцiї на кожне зобов'язання щодо виконання (або
вiдокремлений товар або послугу) у сумi, яка вiдображає суму компенсацiї, на яку
воно сподiвається отримати право в обмiн на передачу обiцяних товарiв або послуг клiєнтовi.
Для досягнення поставленої мети розподiлу цiни операцiї Компанiя розподiляє цiну операцiї на
кожне зобов'язання щодо виконання, визначене у договорi, виходячи з вiдносної окремо взятої
цiни продажу.
Виручка визнається Компанiєю в момент, коли кожне зобов'язання за договором виконано.
Компанiя може визнавати виручку протягом певного перiоду або миттєво. Виручка визнається
миттєво, крiм випадкiв, коли одночасно виконуються такi умови:
клiєнт отримує i споживає вигоди вiд результатiв роботи виконавця вiдповiдно до
виконаних робiт;
результати роботи виконавця створюють або покращують актив, контрольований
замовником;
актив, створюваний в процесi виконання робiт, не може бути використаний виконавцем з
iншою метою;
виконавець має право на оплату виконаної на поточну дату частки робiт.
Витрати на виконання договору - якщо витрати, понесенi при виконаннi договору з клiєнтом,
не належать до сфери дiї iншого Стандарту (наприклад, МСБО 2 "Запаси", МСБО 16
"Основнi засоби" або МСБО 38 "Нематерiальнi активи"), Пiдприємство визнає актив
внаслiдок витрат, понесених з метою виконання договору, тiльки якщо цi витрати вiдповiдають
усiм таким критерiям:
витрати вiдносяться безпосередньо до договору або очiкуваного договору, який
Компанiя може чiтко окреслити (наприклад, витрати, пов'язанi з послугами, що надаватимуться

в рамках оновлення iснуючого договору, або витрати на розробку активу, який буде
переданий за конкретним договором, який наразi ще не затверджений);
витрати
генерують
або
покращують
ресурси
Компанiї,
якi
будуть
використовуватися при задоволення (або у процесi задоволення) зобов'язань щодо
виконання у майбутньому; та
очiкується, що витрати будуть вiдшкодованi.
До витрат, пов'язаних безпосередньо з договором (або конкретним очiкуваним договором),
належать:
прямi трудовi витрати (наприклад, заробiтна плата працiвникiв, якi надають обiцянi
послуги безпосередньо клiєнту);
прямi
витрати
на
матерiали
(наприклад,
сировина
та
матерiали, що
використовуються у наданнi обiцяних послуг клiєнту);
розподiл витрат, безпосередньо пов'язаних з договором або з дiяльнiстю за
договором (наприклад, витрати на здiйснення управлiння договором та контролю за його
виконанням,
страхування та амортизацiю iнструментiв i обладнання, що використовуються
при виконаннi договору);
витрати, якi, вiдповiдно до договору, явно оплачує клiєнт; та
iншi витрати, понесенi тiльки тому, що суб'єкт господарювання уклали договiр
(наприклад, платежi субпiдрядникам)
Компанiя визнає як витрати у момент їх виникнення:
загальнi та адмiнiстративнi витрати (якщо цi витрати не є такими, що їх явно оплачує
клiєнт вiдповiдно до договору);
вартiсть вiдходiв, працi або iнших ресурсiв для виконання договору, якi не були
вiдображенi в цiнi договору;
витрати, що вiдносяться до задоволених зобов'язань щодо виконання (або
частково задоволених зобов'язань щодо виконання) в договорi (тобто витрати, якi
вiдносяться до минулої дiяльностi); i
витрати, щодо яких Компанiя не може вiдокремити, чи вiдносяться витрати до
незадоволених зобов'язань щодо виконання, чи до задоволених зобов'язань щодо
виконання (або частково задоволених зобов'язань щодо виконання).
Податки на прибуток.
Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий пiдхiд до
податкiв на прибуток . Компанiя облiковує поточнi та майбутнi податковi наслiдки:
майбутнього вiдшкодування ( компенсацiї) балансової вартостi активiв (зобов`язань) ,
якi визнанi в звiтi про фiнансовий стан Компанiї;
операцiй та iнших подiй поточного перiоду, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi Компанiї .
Даний стандарт Компанiя застосовує до складу податкiв на прибуток включаючи всi податки,
що базуються на оподатковуваному прибутку.
Якщо є ймовiрнiсть того, що вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi активу чи
зобов`язання збiльшить (зменшить) суму майбутнiх податкових платежiв порiвняно з тим, якими
вони були у разi вiдсутностi податкових наслiдкiв вiдшкодування або компенсацiї, Компанiя ,
визнає вiдстрочене податкове зобов`язання (вiдстрочений податковий актив).
Компанiя оцiнює поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднiй перiоди
за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим
органам. Податковi ставки та податкове законодавство для розрахунку цiєї суми - це ставки i
законодавство, прийнятi на звiтну дату.
Компанiя
визначає вiдстроченi податковi активи i зобов`язання
на звiтну дату мiж
податковою базою активiв i зобов`язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової
звiтностi.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення

тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими
рiзницями, що пiдлягають вирахуванню та перенесеними податковими збитками, у тiй мiрi, в
якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що Компанiя матиме оподатковуваний прибуток, проти
якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти
одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку,
також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються
вiдповiдно до операцiй, на яких вони ?рунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або
безпосередньо в капiталi.
Подiї пiсля звiтної дати.
У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Компанiя визначає сприятливi та
несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової
звiтностi до випуску. Компанiя визначає два типа подiй:
подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду( подiї , якi
вимагають коригування пiсля звiтного перiоду);
подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду ( подiї, якi не
вимагають коригування пiсля звiтного перiоду).
Згiдно вимог МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Компанiя коригує фiнансову звiтнiсть
стосовно подiй пiсля звiтного перiоду та розкриває iнформацiю про такi коригування.
Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в
примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
Компанiя
стверджує, що не буде складати фiнансової звiтностi на основi припущення
безперервностi, якщо подiї пiсля звiтного перiоду свiдчать про неприйнятнiсть припущення
безперервностi.
Зв'язанi сторони.
Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" розкриває
у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, необхiдну для привернення уваги до можливого впливу на
фiнансовий стан i на прибуток чи збиток, спричиненого iснуванням зв'язаних сторiн, а також
операцiями та залишками заборгованостi.
Зв'язаними особами Компанiя вважає фiзичних або юридичних осiб за такими ознаками:
фiзична особа або близький родич такої фiзичної особи, що контролює Пiдприємство має суттєвий вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу;
юридична особа, що контролює Пiдприємство
- має суттєвий вплив або є членом
провiдного управлiнського персоналу;
юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством ;
iнше, передбачене МСБО 24.
Суттєвi облiковi судження, оцiнки й припущення
При
складаннi
фiнансової
звiтностi
згiдно
за
МСФЗ
керiвництво
використовувало
професiйнi
судження, допущення та розрахунковi оцiнки, якi мають
вiдношення до питань вiдображення активiв i зобов'язань та розкриття iнформацiї щодо умовних
активiв i зобов'язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Допущення, та зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки, постiйно аналiзуються на
предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в розрахункових оцiнках визнаються в тому звiтному
перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi та у всiх послiдуючих перiодах , в яких вiдбулися
вказанi змiни.
В
примiтках до даної фiнансової звiтностi
i у поясненнях окремих її компонентiв
викладена iнформацiя про основнi сфери, якi потребують оцiнки невизначеностi, та про
найбiльш важливi судження, сформованi в процесi використання положень облiкової полiтики

та здiйснюючих значний вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.
У цих примiтках нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших
основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик
виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань
до
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та
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року.
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складання фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини та припущення щодо перспектив
можуть змiнитися пiд впливом ринкових змiн або обставин, якi не пiддаються контролю
Компанiї. Такi змiни вiдображаються у припущеннях по мiрi їхнього виникнення. Оцiнки та
припущення стосовно строкiв корисного використання активiв, зменшення чи
збiльшення їх корисностi.
3. Прийняття нових та переглянутi стандарти.
Починаючи з 1 сiчня 2018 року Компанiєю прийнятi до застосування новi
стандарти:
- МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти";
- МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами"
МСФЗ 9 застосовується ретроспективно з деякими виключеннями, але не вимагається
виконання перерахунку за попереднi перiоди у вiдношеннi класифiкацiї та оцiнки
(включаючи зменшення корисностi). У вiдповiдностi до МСФЗ 9, iснує три категорiї облiку
боргових iнструментiв: за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд i за справедливою вартiстю через прибутки/збитки. Принципи
оцiнки кожної категорiї є аналогiчними до дiючих вимог МСБО 39. Класифiкацiя
залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами та вiд того, чи включають
контрактнi потоки грошових коштiв платежi за основною сумою заборгованостi i
проценти.
МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" застосовується до першої рiчної фiнансової
звiтностi за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2018 року. Стандарт
забезпечує єдину комплексну модель облiку виручки на основi п'ятиступiнчастої моделi,
яка може застосовуватися до всiх договорiв з клiєнтами, а саме: iдентифiкувати договiр
з клiєнтом; iдентифiкувати виконання зобов'язань за договором; визначити цiну операцiї;
розподiлити цiну операцiї на зобов'язання виконавця за договором; визнавати виручку в момент
(по мiрi) виконання зобов'язання виконавця.
Пiдприємство почало застосовувати новi стандарти з 01 сiчня 2018 року.
Враховуючи специфiку фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства МСФЗ 9 та
15 не змiнюють загальнi принципи облiку, вiдповiдно не проводились ретроспективнi
коригування та вiдсутнi очiкування значного впливу на фiнансову звiтнiсть внаслiдок
застосування нових стандартiв.
МСФЗ 16 "Оренда" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод,
що починається з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Стандарт замiнює облiк операцiйної
та фiнансової оренди для орендарiв, єдиною моделлю. На дату початку оренди
визнається актив в формi права використання в сумi зобов'язання за майбутнiми орендними
платежами плюс первiснi прямi витрати. В подальшому актив в формi права
використання оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд
зменшення корисностi
(крiм
iнвестицiйної нерухомостi або основних засобiв, що
облiковуються за переоцiненою вартiстю). Зобов'язання оцiнюється за теперiшньою
вартiстю майбутнiх орендних платежiв, виходячи iз строку оренди, який включає
перiоди, у вiдношеннi яких iснує достатня впевненiсть в продовженнi. Комбiнованi договори
оренди та надання послуг повиннi роздiлятися на компоненти, при цьому актив в формi
права використання та зобов'язання формуються лише виходячи з компонента оренди.
Стандарт може застосовуватись повнiстю ретроспективно або без перерахунку

iнформацiї за порiвняльний перiод з визнанням сумарного ефекту вiд первiсного
застосування стандарту як коригування вхiдних залишкiв.
Нижче вказанi поправки вводяться в дiю з 01.01.2019 року взв`язку з прийняттям МСФЗ 16
"Оренда" : поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", МСБО 16 "Основнi засоби", МСБО 1
"Подання фiнансової звiтностi", МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ", МСФЗ 7 "Фiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 13 "Оцiнка
справедливої вартостi", МСФЗ 15 "Виручка по контрактах з клiєнтами", МСБО 2 "Запаси",
МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв", МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв", МСБО 23
"Витрати на позики", МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи", МСБО 38
"Нематерiальнi активи", МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть", МСБО 41 "Сiльське
господарство". МСФЗ 16 не застосовується i не впливає на фiнансову звiтнiсть оскiльки у
Компанiї вiдсутнi договори оренди у розумiннi МСФЗ 16.
КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток".
Застосовується з 01.01.2019 року. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний
компанiєю пiдхiд ?рунтувався на тому, що краще прогнозує результат вирiшення
невизначеностi. Зокрема, компанiя повинна враховувати те, як по її очiкуванням податковi
органи будуть проводити перевiрку податкового облiку i трактувань. Роз'яснення IFRIC 23
вимагає, щоб компанiя виходила з того, що податковi органи перевiрять всi суми, якi вони має
право перевiрити, i ознайомляться з усiєю пов'язаною iнформацiєю при проведеннi своєї
перевiрки.
Компанiї повиннi враховувати ймовiрнiсть того, що податковi органи будуть приймати або
вiдхиляти невизначенi податковi трактування, при цьому облiковий процес буде визначатися
цiєю оцiнкою податкових органiв.
Роз'яснення IFRIC 23 вимагає вiд компанiї необхiдної переоцiнки (змiни) судження або оцiнки, в
разi змiни фактiв i обставин, на яких ?рунтувалося це судження або оцiнки, а також в результатi
отримання нової iнформацiї, яка впливає на судження або оцiнку.
Будь-якi такi змiни повиннi враховуватися в подальшому (перспективно) вiдповiдно до МСБО 8
"Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки".
У таких випадках компанiї повиннi застосовувати стандарт МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного
перiоду", щоб визначити, чи є змiна, що вiдбулася пiсля звiтного перiоду, коригуючою або
нерегульованою подiєю. Компанiя буде застосовувати дане тлумачення з початку обов'язкового
застосування. Ефект впливу даного тлумачення на фiнансову звiтнiсть Компанiї несуттєвий.
МСБО 23 "Витрати на позики". Застосовується з 01.01.2019 року. 14. Тiєю мiрою, в якiй
органiзацiя запозичує кошти на спiльнi цiлi i використовує їх для отримання квалiфiкованого
активу, органiзацiя повинна визначити суму витрат за запозиченнями, дозволену для
капiталiзацiї, шляхом множення ставки капiталiзацiї на суму витрат на даний актив. Ставка
капiталiзацiї визначається як середньозважене значення витрат за запозиченнями стосовно всiх
позик органiзацiї, що залишаються непогашеними протягом перiоду. Однак органiзацiя повинна
виключити з даного розрахунку суму витрат за запозиченнями стосовно позик, отриманих
спецiально для придбання квалiфiкованого активу, до завершення практично всiх робiт,
необхiдних для пiдготовки цього активу до використання за призначенням або продажу. Сума
витрат за запозиченнями, яку органiзацiя капiталiзує протягом перiоду, не повинна
перевищувати суму витрат за запозиченнями, понесених протягом цього перiоду. Компанiя буде
застосовувати МСБО з початку обов'язкового застосування. Керiвництво та управлiнський
персонал проводять дослiдження щодо ефекту потенцiйного впливу МСБО 23 на фiнансову
звiтнiсть.
МСФЗ 17 "Страховi контракти". Застосовується з 01.01.2021 року. Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS)
17 необхiдно застосовувати модель поточної оцiнки, яка передбачає проведення переоцiнки в
кожному звiтному перiодi. Договори оцiнюються з використанням таких елементiв, як:
o дисконтованi грошовi потоки, зваженi з урахуванням ймовiрностi;
o коригування на очевидний ризик

o i сервiсна маржа за договором, яка представляє собою рiвномiрно визнаний в облiку
незароблений прибуток за договором.
Стандарт дозволяє вибирати мiж визнанням змiн в ставках дисконтування в звiтi про прибутки i
збитки або безпосередньо у складi iншого сукупного доходу.
Дозволяється використання спрощеного методу розподiлу премiї для зобов'язання за покриттям
короткострокових договорiв, що залишилося, якi часто оформляють страховi органiзацiї, що не
займаються страхуванням життя. Компанiя не очiкує застосування МСФЗ 17. Ефект впливу
даного МСФЗ на фiнансову звiтнiсть вiдсутнiй.
Концептуальнi основи фiнансової звiтностi. Застосовується з 01.01.2020 року. Введено
концепцiю дiяльностi керiвництва в iнтересах власникiв i уточнено iнформацiю, що виникає в
зв'язку з цим. Повернено концепцiю обачностi, яка пiдтримує нейтральнiсть iнформацiї i тому
описує обачнiсть як "обережнiсть при винесеннi суджень в умовах невизначеностi".
Невизначенiсть оцiнки є фактором, який може вплинути на достовiрне надання iнформацiї.
Суб'єкт, що звiтує - це органiзацiя, яка за власною iнiцiативою складає або зобов'язана складати
фiнансову звiтнiсть i не обов'язково є юридичною особою. Актив - iснуючий економiчний
ресурс, контрольований органiзацiєю в результатi минулих подiй. Економiчний ресурс - це
право, яке може принести економiчнi вигоди. Зобов'язання - iснуючий обов'язок органiзацiї
передавати економiчний ресурс в результатi минулих подiй. Зобов'язання - це обов'язкова
вiдповiдальнiсть, якої у органiзацiї вiдсутня практична можливiсть уникнути. Визнання - це
процес фiксацiї для включення в звiт про фiнансовий стан або в звiт (и) про фiнансовi
результати статтi, яка вiдповiдає визначенню активу, зобов'язання, капiталу, доходiв або витрат.
Припинення визнання - це виключення повнiстю або частково визнаної активу або зобов'язання
зi звiту про фiнансовий стан органiзацiї. Введено двi категорiї методiв оцiнки: 1.Оцiнка на
основi iсторичної (первiсної) вартостi. Показники iсторичної вартостi надають iнформацiю про
об'єкти облiку, яка формується на основi iсторичної (первiсної) суми операцiї або подiї. 2.
Оцiнка на основi поточної (переоцiненої) вартостi. Показники поточної вартостi надають
грошову iнформацiю про об'єкти облiку, оновлену для вiдображення поточних умов на дату
оцiнки. Методи оцiнки цiєї категорiї можуть включати справедливу вартiсть, цiннiсть
використання, вартiсть виконання i поточну вартiсть. Введено термiн "звiт (и) про фiнансовi
результати" для позначення Звiту про прибутки i збитки разом зi Звiтом про IСД. Звiт про
прибутки та збитки є основним джерелом iнформацiї про фiнансовi результати компанiї. За
замовчуванням всi доходи i витрати повиннi бути вiдповiдним чином класифiкованi i включенi в
звiт про прибутки i збитки. Компанiя буде застосовувати Концептуальнi основи фiнансової
звiтностi з початку обов'язкового застосування.
Також нижче вказанi Поправки вводяться в дiю з 01.01.2019 р : Поправка до МСБО 28
"Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства i спiльнi пiдприємства", до МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти", до МСБО 19 "Виплати працiвникам", до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", до
МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть", до МСБО 12 "Податки на прибуток".
Керiвництво
Пiдприємства
оцiнює
вплив
вiд застосування
нових
(оновлених)
стандартiв , тлумачень та поправок для уточнення власної облiкової полiтики та вказує
на доцiльнiсть перегляду процедур, що використовуються для визначення фiнансових
активiв та зобов'язань, визнання контрактних активiв та зобов'язань.
4. Джерела невизначеностi оцiнки.
Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi, а також пов'язанi з ними розкриття iнформацiї
вимагають вiд управлiнського персоналу Компанiї здiйснення припущень вiдносно сум або
умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки звiтностi.
Управлiнський персонал Компанiї проводить оцiнки на постiйнiй основi, виходячи з результатiв
i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво
вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони
можуть змiнитися в майбутньому. Однак невизначенiсть цих припущень i оцiночних значень

може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань вартостi активу або
зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, в майбутньому.
Основнi невизначеностi:
амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв ?рунтується на здiйснених
управлiнським персоналом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання цих активiв.
Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiни ринкових
умов та iнших чинникiв, котрi важко передбачити. Подiбнi змiни можуть призвести до змiн
очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних вiдрахувань.
5. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена на основi припущення про безперервнiсть.
Компанiя вважає що за станом на 31 грудня 2019 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi
окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi.
За рiк, що закiнчився, Компанiя визнала прибуток в сумi - 12156 тис. грн. За попереднiй
2018 рiк Компанiя визнала результатом своєї дiяльностi прибуток в сумi - 26282 тис. грн.
Прибуток зменшився у порiвняннi з 2018 роком на 14126 тис. грн.
Чистi активи Компанiї за станом на 31 грудня 2019 року визнанi в сумi - 143115 тис. грн. i
розрахованi шляхом вирахування iз суми поточних i непоточних активiв Компанiї суми
поточних i непоточних зобов'язань Компанiї. Чистi активи Компанiї за станом на 31 грудня 2018
року були визнанi в сумi - 138844 тис. грн. Чистi активи Компанiї збiльшились у порiвняннi з
2018 роком на 4271 тис. грн.
Для порiвняння сума акцiонерного капiталу за станом на 31 грудня 2019 року становить - 300
тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства,
а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003р. (зi
змiнами та доповненнями) i є показником для Компанiї вiрогiдностi продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi.
6. Основнi засоби та нематерiальнi активи.
Вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31
грудня 2019 року була визначена в сумi 35053 тис. грн., собiвартiсть придбання - 91921 тис.
грн., амортизацiя - 56868 тис. грн., вартiсть основних засобiв Компанiї, згiдно обраної моделi
"собiвартостi", за станом на 31 грудня 2018 року була визначена в сумi 35364 тис. грн.,
собiвартiсть придбання - 88097 тис. грн.. амортизацiя - 52733 тис. грн., а саме:
Групи За 2018 рiк За 2018рiк
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої 5572 5249
Машини та обладнання
8820 9742
Транспортнi засоби 5552 5685
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 118
152
Iншi необоротнi активи засоби
89
91
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв
14384
14445

За станом на 31 грудня 2019 року витрати з придбання основних засобiв становлять - 915 тис.
грн., якi придбанi за власнi грошовi кошти. За перiод 2019 року Компанiя придбала основнi
засоби:
Будинки,споруди та передавальнi пристрої - 390 тис.грн.
Машини та обладнання - 7 тис. грн.
Транспортнi засоби - 353 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 20 тис. грн.
Iншi необоротнi активи - 144 тис. грн.

Сума контрактних зобов'язань, пов'язаних з придбанням основних засобiв в 2019 роцi, становить
- 915 тис. грн.
За перiод 2019 року Компанiя виготовила основнi засоби в сумi - 4201 тис. грн.:
Машини та обладнання - 2065тис. грн.
Транспортнi засоби - 1567 тис. грн.
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 560 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 5 тис. грн.
Iншi необоротнi активи - 3 тис. грн.
Вибуття iнших основних засобiв - в 2019 роцi в сумi - 4 тис. грн.
За перiод 2018 року Компанiя придбала основнi засоби:
Машини та обладнання - 3416 тис. грн.
Транспортнi засоби - 707 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 55 тис. грн.
Iншi необоротнi активи - 127 тис. грн.
Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам в 2018 роцi складала
4305 тис. грн.
За перiод 2018 року Компанiя виготовляла основнi засоби:
Машини та обладнання - 3658 тис. грн.
Транспортнi засоби - 848 тис. грн.
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 733 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 тис. грн.
В 2019 роцi було вибуття основних засобiв в зв'язку з продажем та лiквiдацiєю.
За 2019 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 5767 тис. грн.
За 2018 рiк Компанiя нарахувала амортизацiї в сумi 5228 тис. грн.
Капiтальне будiвництво, придбання основних засобiв, виготовлення основних засобiв
амортизацiї не пiдлягає.
Компанiя володiє всiма правами на свої основнi засоби.
Компанiя переглянула балансову вартiсть основних засобiв на 31 грудня 2019 року з метою
визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що основнi засоби зазнали збитку вiд
зменшення корисностi. Компанiя здiйснила оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування основних
засобiв з метою визначення збитку вiд зменшення корисностi. Станом на 31 грудня 2019 року
сума очiкуваного вiдшкодування основних засобiв не є меншою за їх балансову вартiсть. Станом
на 31 грудня 2019 року збиток вiд зменшення корисностi основних засобiв не визнається.
Вартiсть нематерiальних активiв Компанiї, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31
грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року визнана в сумi - 2 тис. грн. , у порiвняннi з 2018
роком не змiнилась.
Собiвартiсть придбання - 4 тис. грн., накопичена амортизацiя - 2 тис. грн.
Нематерiальнi активи Компанiї згiдно груп розподiляються:
авторське право та сумiжнi з ним права - 2 тис. грн.
Протягом 2019, 2018 року вибуття нематерiальних активiв не було.
Компанiя володiє всiма правами на свої нематерiальнi активи.
Компанiя переглянула балансову вартiсть нематерiальних активiв на 31 грудня 2019 року з
метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що нематерiальнi активи зазнали збитку
вiд зменшення корисностi. Компанiя здiйснила оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування
нематерiальних активiв з метою визначення збитку вiд зменшення корисностi. Станом на 31
грудня 2019 року сума очiкуваного вiдшкодування нематерiальних активiв не є меншою за їх
балансову вартiсть. Станом на 31 грудня 2019 року збиток вiд зменшення корисностi
нематерiальних активiв не визнається.
7. Запаси.
За станом на 31 грудня 2018 року компанiя визнає у складi поточних активiв запаси в сумi 23406

тис. грн.
За станом на 31 грудня 2017 року компанiя визначала у складi поточних активiв запаси в сумi
17322 тис. грн.
Запаси Компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю.
Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї за станом на 31 грудня 2018 року не вiдображенi
Компанiя класифiкує запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та визначає на 31
грудня 2019 року такi класи запасiв:
виробничi запаси - 9741 тис. грн.;
незавершене виробництво - 14 тис. грн.;
готова продукцiя - 21299 тис. грн.;
Компанiя класифiкувала запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та визначала на 31
грудня 2018 року такi класи запасiв:
виробничi запаси - 7787 тис. грн.;
незавершене виробництво - 4 тис. грн.;
готова продукцiя - 15563 тис. грн.;
товари - 52 тис. грн.
У вiдповiдностi до визначеної Товариством облiкової полiтики, собiвартiсть запасiв
визначається за методом ФIФО. Таким чином одиницi запасiв, якi залишилися за станом на 31
грудня 2019 року є такими, що придбанi та виробленi останнiми.
Компанiя застосовує дану формулу до всiх запасiв, що визнанi в залишках на 31 грудня 2019
року.
Балансова вартiсть запасiв, котрi реалiзованi, визнається витратами перiоду, в якому визнається
вiдповiдний дохiд. За 2019 рiк Компанiя визнає 27203 тис. грн. запасiв, що визнанi
витратами перiоду.
8. Фiнансовi iнструменти.
Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi
до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
Компанiя за 2019 рiк визнала фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до
виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання
або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання.
За станом на 31 грудня 2018 року компанiя визнає такi непоточнi фiнансовi активи:
За станом на 31 грудня 2019 року Компанiя визнає непоточним фiнансовим активом
Довгострокову дебiторську заборгованiсть в сумi 30207 тис. грн. - заборгованнiсть по
депозитним договорам з банками, якi знаходяться в станi припинення ( КБ "Дельта-Банк" -25606
тис. грн.; КБ ПАТ "Хрещатик" - 4601 тис. грн.). Доступ до даних активiв обмежено, стаття
ризикована, але Компанiя сподiвається на повернення даної заборгованостi.
За станом на 31 грудня 2019 року Компанiя визнає непоточним фiнансовим активом непоточнi
активи товариства по розробцi кар`єру , якi будуть визнанi в подальших перiодах в сумi 2123
тис. грн., а за 2018 рiк - 2225 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2019 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi активи:
За станом на 31 грудня 2019 року Компанiя визнає поточну торговельну дебiторську
заборгованiсть вiтчизняних та iноземних покупцiв в сумi 8540 тис. грн., котра виникла як
контрактне право отримувати грошовi кошти за реалiзовану продукцiю, реалiзованi товари,
наданi послуги, а за 2018 р. - 3104 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть збiльшилась на 5436
тис. грн. Стаття складає 5 вiдсоткiв вiд валюти балансу i не є суттєвою для розкриття в розрiзi
контрагентiв.
Передоплати за пiдписку на газети, журнали визнанi в сумi 11 тис. грн., за 2018 рiк - 12 тис.
грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї складає за 2019 рiк - 7239 тис. грн.:
iншi розрахунки - 7239 тис. грн.

Стаття складає 5 вiдсоткiв валюти балансу i не потребує детального розкриття в розрiзi
контрагентiв.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за 2018 рiк становила - 4257 тис. грн.
Компанiя визнає за станом на 31 грудня 2019 року поточним фiнансовим активом грошовi
кошти, що знаходяться на поточних рахунках банкiвських установ та в касi Компанiї в сумi
43553 тис. грн.:
в нацiональнiй валютi - 9890 тис. грн..;
в iноземнiй валютi в сумi - 33663 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2019 року грошовi кошти Компанiї в сумi 43553 тис. грн. зосередженi
таким чином:
на поточному рахунку в банку - 34334 тис. грн.;
на iнших рахунках в банку - 9206 тис. грн.;
в касi - 13 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2019 року на iнших рахунках Компанiї зосередженi у тому числi
депозитнi вклади в сумi 8697 тис. грн. :
Банкiвська
установа
Валюта
вкладу Сума
вкладу Дата розмiщення
Номер договору
Приват Банк ПАТ Гривня (980) 130000,00
24.09.2019 905287
Альфа Банк АТ
Гривня (980)
Долар США(840)

5000000,00

10575,00
(250481,56) 27.12.2019
15.10.2019

MDD0000252101/023

MDD0000252101/015
Ощадбанк АТ
Долар США(840)
Євро(978)
Євро(978)
Євро(978)
5180,00
( 122694,52)
5600,00
(147963,20)
56740,00
(1499184,28)
58555,00
(1547140,21)

21.05.2019
16.10.2019
18.12.2019
26.12.2019

16348-190521-105634

16348-190722-135945
16348-191218-121043
16348-191218-121044
Компанiя визнає за станом на 31 грудня 2018 року поточним фiнансовим активом грошовi
кошти, що знаходяться на поточних рахунках банкiвських установ та в касi Компанiї в сумi
49861 тис. грн.:
в нацiональнiй валютi - 21373 тис. грн..;
в iноземнiй валютi в сумi - 28488 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2018 року грошовi кошти Компанiї зосередженi таким чином:
на поточному рахунку в банку - 28627 тис. грн.;
на iнших рахунках в банку - 21229 тис. грн.;
в касi - 5 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2019 року Компанiя визнає поточним фiнансовим активом податкову
заборгованiсть в сумi - 1605 тис. грн. , що є складовою розрахункiв з податку на додану
вартiсть у вiдповiдностi до Податкового кодексу України.
За станом на 31 грудня 2018 року Компанiя визнає поточним фiнансовим активом податкову
заборгованiсть в сумi - 85 тис. грн. , що є складовою розрахункiв з податку на додану вартiсть у
вiдповiдностi до Податкового кодексу України.
За станом на 31 грудня 2018 року компанiя визнає такi поточнi фiнансовi зобов'язання :
За станом на 31 грудня 2019 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням
торговельну кредиторську заборгованiсть , як контрактне зобов'язання надавати грошовi кошти
за придбанi товари, роботи, послуги в сумi - 42 тис. грн. , а за 2018 рiк становила - 1258 тис. грн.
Стаття складає менше вiдсотка вiд валюти балансу i не потребує детального розкриття в розрiзi
контрагентiв.
Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2019 року поточну
заборгованiсть по податкам та iншим платежам, крiм податку на прибуток, в сумi 2772 тис. грн.:
по єдиному соцiальному внеску - 123 тис. грн.;
по податку з доходiв фiзичних осiб - 102 тис. грн.;
- по податку на додану вартiсть - 1527 тис. грн.;
по iншим податкам в сумi - 1020 тис. грн.
Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2018 року поточну
заборгованiсть по податкам та iншим платежам, крiм податку на прибуток, в сумi 797 тис. грн.:
по єдиному соцiальному внеску - 221 тис. грн.
по податку з доходiв фiзичних осiб - 190 тис. грн.;
по податку на додану вартiсть - 153 тис. грн.;

по iншим податкам в сумi - 233 тис. грн.
Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2019 року поточну
заборгованiсть з податку на прибуток, в сумi - 633 тис. грн., за 2018 рiк - 1889 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2019 року Компанiя визнає поточними фiнансовими зобов'язаннями
поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi - 500 тис. грн., а за 2018 рiк становила 816 тис. грн.
За станом на 31 грудня 2019 року Компанiя визнає поточним фiнансовим зобов'язанням
заборгованiсть за розрахунками з учасниками в сумi - 464 тис. грн. , а за 2018 рiк становила 380 тис. грн.
Iншi поточнi фiнансовi зобов'язання Компанiя на 31 грудня 2019 року визнає в сумi - 11342 тис.
грн., а саме
передоплати отриманi в сумi - 9575 тис. грн.;
податкова заборгованiсть в сумi - 1216 тис. грн. , що є складовою розрахункiв з податку
на додану вартiсть у вiдповiдностi до Податкового кодексу України.;
iншi зобов'язання - 87 тис. грн.
Iншi поточнi фiнансовi зобов'язання Компанiя на 31 грудня 2019 року визнавала в сумi - 11342
тис. грн.
9. Власний капiтал
Компанiя визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв власного
капiталу у вiдповiдностi до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
Акцiонерний капiтал на 31 грудня 2019 року компанiя визнає в сумi - 300 тис. грн. за станом
на 31 грудня 2018 року визнавала в сумi - 300 тис. грн. i вiдображає у "Звiтi про власний
капiтал" статутний капiтал на початок року та на кiнець року без змiн.
Акцiонерний капiтал станом на 31 грудня 2019 року це статутний капiтал товариства, що
становить 300000,00 грн. i подiлено на 6000000 простих iменних акцiй вартiстю 0,05 грн.
кожна.
Форма iснування акцiй бездокументарна.
Статутний капiтал товариства на дату фiнансової звiтностi сформовано i сплачено повнiстю за
6000000 простих iменних акцiй на загальну суму 300000,00 грн., що складає 100 вiдсоткiв
статутного капiталу.
За станом на 31 грудня 2019 року Компанiєю створено резерв на покриття можливих збиткiв в
сумi - 1232 тис. грн., за 2018 рiк - 1232 тис. грн. Згiдно Рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Компанiї (Протокол № 01/2018 вiд 13 квiтня 2018 року) чистий прибуток за результатами
дiяльностi ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi згiдно фiнансової звiтностi в сумi
26282 тис. грн. затверджено. Частину вiд чистого прибутку, отриманого ПАТ "Гайворонський
спецкар'єр" у 2018 роцi, направлено на виплату дивiдендiв. Частину вiд чистого прибутку,
отриманого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 роцi, направлено на поповнення резервного
капiталу. Компанiя за 2019 рiк облiковує вiдрахування до резервного капiталу на одному з
субрахункiв "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). У "Звiтi про власний капiтал" за
2019 рiк вiдображено розподiл прибутку - виплату власникам дивiдендiв у сумi - 7800 тис. грн.
Компанiя за станом на 31 грудня 2018 року визнає прибуток в сумi - 141583 тис. грн. За
станом на 31 грудня 2018року компанiя визнавала прибуток в сумi - 137312 тис. грн. Чистий
прибуток за 2019 рiк Компанiя визначає в сумi 12156 тис. грн. i показує даний показник у "Звiтi
про власний капiтал за 2019 рiк".
Власний капiтал Компанiї за станом на 31 грудня 2019 року становить 143583 тис. грн., за
станом на 31 грудня 2018 року становив - 138844 тис. грн. Власний капiтал зрiс у порiвняннi з
2018 роком на 4271 тис. грн.
10. Рух грошових коштiв.
"Звiт про рух грошових коштiв" за результатами 2019 року складений з урахуванням вимог

МСБО № 7.
Пiд час заповнення роздiлiв форми застосовується прямий метод, який базується на
безпосередньому використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових або
кредитових оборотiв грошових коштiв за звiтний перiод у кореспонденцiї з рахунками
бухгалтерського облiку операцiй, активiв або зобов'язань.
У "Звiтi про рух грошових коштiв" подається iнформацiя про суму чистого надходження або
чистого видатку грошової маси у пiдприємства за рiк у розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та
фiнансової дiяльностi. Цей документ характеризує здатнiсть Пiдприємства своєю дiяльнiстю
генерувати приток грошових коштiв, використовується для оцiнювання потреб пiдприємства
щодо напрямiв та обсягiв їх витрачання. Дозволяє побачити реальну ефективнiсть кожного
економiчного виду дiяльностi пiдприємства - операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової.
По Компанiї за 2019 рiк, чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi - чистi надходження
грошових коштiв, тобто перевищення суми надходжень грошових коштiв над сумою видаткiв
складає 4928 тис. грн., за 2018 рiк чистi надходження визначенi були в сумi - 201 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - чистi надходження грошових коштiв, тобто
перевищення суми надходжень грошових коштiв над сумою видаткiв складає 911 тис. грн., за
2018 рiк були визначенi чистi надходження в сумi - 4396 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - чистий видаток грошових коштiв, тобто
перевищення суми видаткiв грошових коштiв над сумою їх надходжень у 2019 р. складає 7293 тис. грн., за 2018 рiк були визначенi чистi видатки в сумi - 6791 тис. грн.
Залишок грошових коштiв на кiнець року з урахуванням впливу змiни валютних курсiв на
залишок коштiв становить 43553 тис. грн., за станом на 31 грудня 2018 року становив - 49861
тис. грн.
11. Дохiд.
Компанiя застосовує МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" до облiку доходу за 2019
рiк.
1. Дохiд вiд звичайної дiяльностi за 2019 рiк:
продаж товарiв - 90509 тис. грн., у тому числi:
товари - 11987 тис. грн.;
виготовлена власна продукцiя - 78513 тис. грн.;
поточнi активи - 9 тис. грн.
надання послуг - 31505тис. грн., у тому числi:
послуги по доставцi готової продукцiї залiзничним транспортом - 31504 тис. грн.;
операцiйна оренда - 1 тис. грн.
2. Прибуток вiд iнших операцiй за 2019 рiк :
списання кредиторської заборгованостi - 33 тис. грн.;
iнший прибуток - 11 тис. грн.;
дохiд вiд курсової рiзницi ( визначений на нетто-основi) - 0 тис. грн.;
дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти ( визначений на нетто-основi) - 0 тис. грн.;
прибуток вiд вибуття непоточних активiв ( визначений на нетто-основi) - 312 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи - 1433 тис. грн.
Компанiя розкриває та подає iнформацiю у звiтi про сукупний дохiд за 2019-2018 р.р. у
вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" за методом "функцiї витрат" в
порiвняннi:
Доходи i витрати
За 2018 рiк
Дохiд вiд продажу 122015
Собiвартiсть реалiзацiї
53957
Валовий прибуток (збиток) 68058
Iнший операцiйний дохiд Iншi фiнансовi доходи
1433

За 2018 рiк
123664
51205
72459
3283

Iнший дохiд 356 254
Адмiнiстративнi витрати
Витрати на збут
34525
Фiнансовi витрати Iншi операцiйнi витрати
Iншi витрати 6760 2156
Податок на прибуток
Прибуток(збиток) за рiк

13559 9284
32181
2847 6093
12156 26282

До складу iнших витрат Компанiї за 2019 рiк увiйшли:
списання сумнiвних та безнадiйних боргiв - 173 тис. грн.;
витрати з пенсiйного забезпечення (пiльгова пенсiя) - 465 тис. грн.;
витрати страхування - 130 тис. грн.;
витрати вiд iнших операцiй - 1081 тис. грн.
витрати вiд курсової рiзницi ( визначенi на нетто-основi) - 4899 тис. грн.;
витрати вiд реалiзацiї iноземної валюти ( визначений на нетто-основi) - 9 тис. грн.;
списання дебiторської заборгованостi - 3 тис. грн.;
Компанiя розкриває додаткову iнформацiю про характер витрат за 2019 рiк:
матерiальнi витрати та послуги - 91539 тис. грн.;
витрати на виплати працiвникам - 24771 тис. грн.;
витрати на соцiальнi заходи - 5008 тис. грн.;
витрати на амортизацiю - 5767 тис. грн.;
iншi витрати - 6760 тис. грн.;
податок на прибуток - 2847 тис. грн.
Компанiя застосовувала МСБО 18 "Дохiд" до облiку доходу, який виникав в результатi
звичайної та iншої дiяльностi та визнавала за 2018 рiк такi доходи:
1. Дохiд вiд звичайної дiяльностi за 2018 рiк:
продаж товарiв - 93043 тис. грн., у тому числi:
товари - 9646 тис. грн.;
виготовлена власна продукцiя - 83388 тис. грн.;
поточнi активи - 9 тис. грн.;
надання послуг - 30621 тис. грн., у тому числi:
послуги по доставцi готової продукцiї залiзничним транспортом - 30620 тис. грн.;
операцiйна оренда - 1 тис. грн.
2. Прибуток вiд iнших операцiй за 2018 рiк :
списання кредиторської заборгованостi - 40 тис. грн.;
iнший прибуток - 1 тис. грн.
дохiд вiд курсової рiзницi ( визначений на нетто-основi) - 26 тис. грн.
дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти ( визначений на нетто-основi) - 50 тис. грн.;
прибуток вiд вибуття непоточних активiв ( визначений на нетто-основi) - 137 тис. грн.;
Iншi фiнансовi доходи - 3283 тис.грн.
До складу iнших витрат Компанiї за 2018 рiк увiйшли:
списання сумнiвних та безнадiйних боргiв - 16 тис. грн.
витрати вiд iнших операцiй - 1448 тис. грн.
витрати з пенсiйного забезпечення (пiльгова пенсiя) - 432 тис. грн.;
витрати страхування - 138 тис. грн.;
витрати вiд iнших операцiй - 1570 тис. грн.
Компанiя розкривала додаткову iнформацiю про характер витрат за 2018 рiк:
матерiальнi витрати та послуги - 81079 тис. грн.;
витрати на виплати працiвникам - 23732 тис. грн.;
витрати на соцiальнi заходи - 4754 тис. грн.;

-

витрати на амортизацiю - 4754 тис. грн.;
iншi витрати - 2156 тис. грн.;
податок на прибуток - 6093 тис. грн.

12. Податок на прибуток.
Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий пiдхiд до
податкiв на прибуток.
За станом на 31 грудня 2019 року Компанiя визначає поточну заборгованiсть з податку на
прибуток в сумi - 633 тис. грн., на 31 грудня 2018 року - 1889 тис. грн.
Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визнає, що за станом на 31
грудня 2019 року майбутнi податковi наслiдки вiдсутнi.
13. Прибуток на акцiю.
У вiдповiдностi до МСБО 33 "Прибуток на акцiю" компанiя обчислює за 2019 рiк, що
закiнчився, базисний прибуток (збиток) на акцiю утримувачiв звичайних акцiй.
Базисний прибуток (збиток) на акцiю обчислюється за допомогою дiлення прибутку(збитку) ,
який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть
звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2019 року.
Прибуток
, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй,
компанiя визнає за
результатами 2019 року в сумi - 12156 тис. грн. Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй,
що перебували в обiгу протягом 2019 року, становить 6000000 штук.
Базисний прибуток на акцiю компанiя визнає за 2019 рiк, що закiнчився, в сумi - 2,02600 грн.
Компанiя у 2019 роцi нарахувала та виплатила дивiденди за 2018 рiк у сумi - 7885 тис. грн .
Рiшення було прийнято черговими рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар'єр", що вiдбулися 8 квiтня 2019
року (Протокол № 01/2019 вiд 08 квiтня 2019 року). Дивiденди на одну просту акцiю визначенi в
сумi 1,31410 грн.
Прибуток , який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй, компанiя визнавала за
результатами 2018 року в сумi - 26282 тис. грн. Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, що
перебували в обiгу протягом 2018 року, становила 6000000 штук.
Базисний прибуток на акцiю компанiя визнавала за 2018 рiк в сумi - 4,38033 грн. Компанiя у
2018 роцi нарахувала та виплатила дивiденди за 2017 рiк в сумi 7340 тис. грн . Рiшення було
прийнято черговими
рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного
товариства "Гайворонський спецiалiзований кар'єр", що вiдбулися 11 квiтня 2018 року
(Протокол № 01/2018 вiд 11 квiтня 2018 року). Дивiденди на одну просту акцiю розрахованi в
сумi 1,22330 грн.
14. Виплати працiвникам.
У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" компанiя розкриває iнформацiю стосовно
короткострокових виплат працiвникам за 2019 рiк , таких як заробiтна плата, оплаченi
щорiчнi вiдпустки, а також виплати на соцiальне забезпечення.
Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток за 2019 рiк нараховано в сумi - 24843 тис. грн.,
єдиний соцiальний внесок за 2019 рiк нараховано в сумi - 5071 тис. грн.
За станом на 31 грудня
2019 року облiковується поточна заборгованiсть
за
короткостроковими виплатами працiвникам Компанiї в сумi - 500 тис. грн., за заробiтною
платою в сумi - 487 тис. грн., за iншими виплатами - 13 тис. грн.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Компанiї за 2019 рiк складає - 149 осiб.
Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток за 2018 рiк нараховано в сумi - 23732 тис. грн.,
єдиний соцiальний внесок за 2018 рiк нараховано в сумi - 4754 тис. грн.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Компанiї за 2018 рiк складала - 155 осiб.
15. Зв`язанi сторони.
Компанiя у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" розкриває

iнформацiю щодо зв'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк.
Зв'язаними особами Компанiї є акцiонери, що утримують суттєвий пакет акцiй Компанiї.
Зв'язаною особою Компанiї на 31 грудня 2019 року є акцiонери:
Бахмач Євгенiй Степанович , що утримує 43,8701 % статутного капiталу Компанiї;
Зубарєв Олег Олексiйович - 30% статутного капiталу Компанiї та члени його родини , якi
в сукупностi утримують 15,1528% статутного капiталу Компанiї .
Зв'язаними особами Компанiї є члени провiдного управлiнського персоналу:
Голова правлiння - Зубарєв Олег Олексiйович./Звiльнений у квiтнi 2019р., член Наглядової
ради на безоплатнiй основi/
Виконавчий директор - Шабанов Сергiй Вiкторович. Звiльнений у квiтнi 2019р., член
Наглядової ради на оплатнiй основi, по договору ЦПХ.
Операцiї зi зв'язаними особами в 2019 роцi не проводились.
Зв'язаними особами Компанiї на 31 грудня 2018 року були тi ж самi особи. Операцiї зi
зв'язаними особами в 2018 роцi не проводились.
За 2019 рiк поточнi короткостроковi виплати провiдному управлiнському персоналу становлять
- 2227 тис. грн. , дивiденди - 2914 тис. грн.(Зубарєв,Шабанов)
37,7 тис.грн. - Бельський, не є акцiонером.
16. Умовнi активи i зобов'язання.
Умови господарської дiяльностi
На економiчну дiяльнiсть та доходи Компанiї в певнiй мiрi впливають полiтичнi, фiнансовi,
адмiнiстративнi змiни, змiни чинного законодавства, що проходять в Українi. Враховуючи те,
що галузь є чутливою до метеорологiчних явищ (погодних умов), слiд виходити також iз
значного впливу рiзного роду ризикiв фiзичних втрат. Характер подiй та явищ, якi пов'язанi з
цими ризиками, можливiсть їх виникнення, а також їх вплив на дiяльнiсть i прибутковiсть
Компанiї в майбутньому передбачити неможливо.
Податкова система
В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв вiдносно рiзноманiтних податкiв i
зборiв, якi стягуються як державними, так i мiсцевими органами влади. Закони, якi регулюють
податки, часто змiнюються, а їх положення нечiткi.
Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв щодо цих проблем. Часто iснують рiзнi
точки зору вiдносно тлумачення правових норм серед державних мiнiстерств i органiзацiй, що
викликає загальну невизначенiсть i створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть
складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства, пiдлягають
перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку
уповноваженi накладати штрафи та пенi в значних обсягах. Перерахованi фактори визначають
наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж iснують в країнах з бiльш
розвиненою податковою системою.
Як правило, податковi декларацiї можуть перевiрятися протягом невизначеного перiоду часу.
Проте, на практицi ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фiнансових
санкцiй значно зменшується по закiнченнi трьох рокiв.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в повнiй вiдповiдностi з дiючим
законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що Компанiя нарахувала та сплатила всi
вiдповiднi податки. В тих випадках, коли iснує невизначенiсть вiдносно сум податкiв до
сплати, нарахування проводиться виходячи з оцiнки керiвництва Компанiї на основi аналiзу
iнформацiї, що є в його розпорядженнi.
Однак не може бути впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо
вiдповiдальностi Компанiї чинному податковому законодавству та не застосують штрафнi
санкцiї.
У данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi резерви по потенцiйних штрафах, пов'язаних з
оподаткуванням.

Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу iз судовими позовами та претензiями.
За оцiнкою Компанiї iснує ймовiрнiсть задоволення позовiв податкових органiв, але така
ймовiрнiсть не є високою. Вiдповiдно, у цiй фiнансовiй звiтностi не було нараховано жодного
забезпечення будь-яких зобов'язань.
Страхування
Витрати Компанiї на страхування незначнi i включають до себе в основному тiльки обов'язковi
види страхування, передбаченi законодавством України.
17. Управлiння фiнансовими ризиками.
Операцiйна дiяльностi Компанiї пов'язана з певними фiнансовими ризиками, включаючи вплив
змiн ринкових цiн на сировину та матерiали. Крiм того, дiяльнiсть Компанiї має сезонний
характер, та залежить вiд погодних умов, що впливають на виробничий процес.
Валютний ризик:
Вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", валютний ризик виникає
за фiнансовими iнструментами у валютi, яка не є функцiональною i є монетарними за
характером; ризики, пов'язанi з перерахунком валют, не враховуються. Компанiя
має
вкладення в iноземнiй валютi i здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть.
Грошовi кошти Компанiї , що знаходяться на рахунках в банках в сумi 43553 тис. грн. станом на
31 грудня 2019 року вираженi в українських гривнях, на 31 грудня 2018 року - 49856 тис. грн.
Компанiя має депозитнi договори в iноземнiй валютi в сумi 3567 тис. грн. ( 121 тис. євро та 16
тис. доларiв).
Процентний ризик:
Процентний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансових iнструментiв буде коливатись
внаслiдок змiн ринкових процентних ставок. Доходи та операцiйнi грошовi потоки Компанiї в
основному не залежать вiд змiни процентних ставок, так як Компанiя не має суттєвих
процентних активiв.
Кредитний ризик:
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань, що може
призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти Компанiї , якi зазнають кредитного
ризику, в основному включають грошовi кошти та залишки на банкiвських рахунках, торгову
дебiторську заборгованiсть та iншу дебiторську заборгованiсть .
Схильнiсть до кредитного ризику:
Балансова вартiсть фiнансових активiв - це максимальна вартiсть, яка пiдлягає кредитному
ризику. Максимальний рiвень кредитного ризику станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2018
року наступний:
Активи у звiтi про фiнансовий стан
31.12.2019 31.12.2018
Торгiвельна дебiторська заборгованнiсть 8540 3104
Iнша поточна дебiторська заборгованнiсть
7239 4257
Грошовi кошти та їх еквiваленти 43553 49861
Разом 59332 57222
Кредитний ризик виникає, коли вiдмова контрагентiв виконувати свої зобов'язання може
зменшити кiлькiсть майбутнiх грошових потокiв вiд наявних фiнансових активiв. Компанiя не
має суттєвої концентрацiї кредитного ризику. Компанiя використовує вiдповiдну полiтику, щоб
переконатись, що всi її операцiї, що можуть призвести до кредитного ризику , проведенi з
контрагентами, що мають вiдповiдну кредитну iсторiю та проводить монiторинг виникнення
дебiторської заборгованостi.

Ризик лiквiдностi:
Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання Компанiєю своїх фiнансових зобов'язань на дату
їхнього погашення. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi, у
можливих межах, постiйної наявностi у Компанiї вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла
вiдповiдати на її зобов'язання своєчасно., уникаючи неприйнятних збиткiв або ризику
пошкодження репутацiї Компанiї.
Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком втрати лiквiдностi повнiстю несе управлiнський
персонал Компанiї, який розробив вiдповiдну структуру для управлiння потребами Компанiї у
довгостроковому, короткостроковому фiнансуваннi, та для контролю над лiквiднiстю.
Компанiя управляє ризиком втрати лiквiдностi за допомогою дотримання достатнiх резервiв,
використання банкiвських ресурсiв та позик, а також за допомогою постiйного монiторингу,
передбачуваного та фактичного руху грошових коштiв, а також поєднання термiнiв настання
платежiв по активах та зобов'язаннях.
Аналiз монетарних
зобов'язань, згрупованих на пiдставi термiну, що залишився до дати
погашення зобов'язання за контрактом пiсля 31 грудня 2019 року:
Зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан До 1 року
Вiд 1 до 5 рокiв
Бiльше 5 рокiв
Торгова кредиторська заборгованiсть
42
Кредити та позики Iншi поточнi зобов'язання 11806 Аналiз монетарних
зобов'язань, згрупованих на пiдставi термiну, що залишився до дати
погашення зобов'язання за контрактом пiсля 31 грудня 2018 року:
Зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан До 1 року
Вiд 1 до 5 рокiв
Бiльше 5 рокiв
Торгова кредиторська заборгованiсть
1258 Кредити та позики Iншi поточнi зобов'язання 5719 Вiдповiдно до планiв Компанiї, вимоги щодо її робочого капiталу виконанi як з боку
надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, так i з позицiї кредитних коштiв, коли
надходжень вiд дiяльностi недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.
18. Управлiння капiталом.
Компанiя для цiлей управлiння капiталом визначає капiтал як сукупнiсть власного капiталу та
усiх вiдповiдних резервiв. Управлiння капiталом
Компанiї спрямовано на збереження
безперервностi дiяльностi пiдприємства з одночасним зростанням приросту прибуткiв через
оптимiзацiю спiввiдношення власних та залучених коштiв. Загальна стратегiя Компанiї щодо
управлiння капiталом залишається незмiнною.
Розрахунок фiнансових показникiв31.12.2019 31.12.2018
Випущений капiтал 300 300
Резервний капiтал 1232 1232
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 141583
137312
Разом власного капiталу
143115
138844
Кредити та позики Торгова кредиторська заборгованiсть
42
1258
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть
15711 9221
Загальна сума позичених коштiв 15753 10479
Разом власний капiтал та борг
158868
149323
Борг/Власний капiтал та борг х100% 9,92 7,02
Коефiцiєнт показує боргове навантаження на 1 гривню активiв Компанiї . Фiнансовий показник
свiдчить про достатнiсть своїх
ресурсiв для забезпечення боргiв та безперервного
функцiонування Компанiї.
Показник накопиченого чистого прибутку Компанiї на 31 грудня 2019 збiльшився у порiвняннi з

2018 роком на 4271 тис. грн. Загальна сума власного капiталу зросла на 4271 тис. грн.
порiвняно з 31.12.2018 р. Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума позикових коштiв
збiльшилась на 4871 тис. грн. i складає 11848 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду у пiдходах до управлiння капiталом змiн не вiдбувалось.
19. Подiї пiсля звiтної дати.
У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" компанiя визначає сприятливi та
несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової
звiтностi за 2018 рiк до випуску.
Компанiя стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на
фiнансову звiтнiсть за 2019 рiк. Також не вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б вимагати
коригування фiнансової звiтностi за 2019 рiк.
Директор
Бельський В.В.
Головний
Волошина Г.В.

бухгалтер

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)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
Звiт незалежного аудитора
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр"
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
"Гайворонський спецiалiзований кар`єр"
на 31 грудня 2019 року.

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiсмтю "Аудиторська
фiрма "Аналiти-Центр"
2 - суб'єкти аудиторської діяльності
40079008
25006, Україна, м.Кiровоград,
вул.Ушакова, 1А, к.511
4651
номер: 354/3, дата: 25.01.2018
з 01.01.2019 по 31.12.2019
02 - із застереженням
вiдсутнiй
номер: 5, дата: 30.01.2020
дата початку: 30.01.2020, дата
закінчення: 27.02.2019
27.02.2019
19 000,00

Кропивницький
2020 р.

Звiт незалежного аудитора
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр"
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
"Гайворонський спецiалiзований кар`єр"
на 31 грудня 2019 року.

Акцiонерам, управлiнському персоналу Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський
спецiалiзований кар`єр", Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Думка iз застереженням.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
"Гайворонський спецiалiзований кар`єр", що складається з балансу (звiту про фiнансовий
стан) на 31 грудня 2019 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд),
звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, та примiток, що мiстять стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для
думки iз застереженням", нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства
"Гайворонський спецiалiзований кар`єр" на 31 грудня 2019 року, та його фiнансовi результати
i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо
складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням.
Ми не спостерiгали за процесом проведення iнвентаризацiї запасiв та основних засобiв
Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" на 31 грудня
2019 року або на бiльш пiзню дату. Зважаючи на особливостi облiкових записiв i специфiки
виробничого процесу Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований
кар`єр" ми не мали можливостi визначити будь-якi необхiднi коригування вiдносно
визначених активiв через виконання альтернативних процедур.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Публiчного
акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ)
та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а

також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2019 рiк, але не мiстить
фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Надання нам Рiчної iнформацiї
емiтента за 2019 рiк очiкується пiсля дати цього звiту незалежного аудитора. Наша думка
щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не будемо робити
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим
аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю,
що зазначена вище, пiсля її надання та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть
мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час
аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Коли ми
ознайомимося з Рiчним звiтом Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський
спецiалiзований кар`єр" за 2019 рiк i якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве
викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено
найвищими повноваженнями.
Iнша iнформацiя також складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi про корпоративне
управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" за
2019 рiк (що додається),(далi Звiт про корпоративне управлiння), але не мiстить фiнансової
звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
iнформацiю в Звiтi про корпоративне управлiння. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не
поширюється на Звiт про корпоративне управлiння та ми не будемо робити висновок з
будь-яким рiвнем впевненостi щодо нього. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi
нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо п.5-9 Звiту про корпоративне управлiння
та перевiрка iнформацiї п.1-4, у вiдповiдностi до вимог ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 року. Ми повиннi ознайомитися зi
Звiтом про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве
викривлення. Якщо, на основi проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що iснує
суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. У
вiдповiдностi до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV нами перевiрено iнформацiю, зазначену в пунктах I-IV "Звiту
про корпоративне управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський
спецiалiзований кар`єр" за 2019 рiк". У вiдповiдностi до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV ми розглянули
iнформацiю , зазначену в пунктах V-IX "Звiту про корпоративне управлiння Публiчного
акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" за 2019 рiк" i дiйшли
висновку, що вона не мiстить суттєвих викривлень, i вiдображена у вiдповiдностi до
вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №
3480-IV пунктiв 5-9 частини 3. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до
звiту.
Iнша iнформацiя складається також з iнформацiї , яка мiститься в Звiтi про управлiння
Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" за 2019 рiк (що
додається), (далi Звiт про управлiння), але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту
аудитора щодо неї. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на Звiт про
управлiння та ми не будемо робити висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо нього. Звiт
про управлiння було складено згiдно ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та

фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року та "Методичних рекомендацiй
зi складання звiту про управлiння", затверджених Наказом МФУ №982 вiд 07.12.2019 року.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та подання Звiту про управлiння.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися зi
Звiтом про управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Звiтом
про управлiння та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту,
або чи цей Звiт про управлiння виглядає таким, що мiстить суттєве викривлення. Якщо, на
основi проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення в Звiтi
про управлiння, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Звiт про управлiння складений
вiдповiдно до законодавства України та узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Публiчного
акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" за станом на 31 грудня
2019 року. Ми не виявили суттєвих викривлень у Звiтi про управлiння Публiчного
акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" за 2019 рiк та не виявили
таких фактiв, якi необхiдно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Публiчного акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр"
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно,
питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, коли
управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або
немає iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями,
несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Публiчного
акцiонерного товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр".
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi.
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Публiчного акцiонерного
товариства "Гайворонський спецiалiзований кар`єр" продовжити безперервну дiяльнiсть.
Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi
привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi або якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Публiчне акцiонерне товариство
"Гайворонський спецiалiзований кар`єр" припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттям iнформацiї, а також те чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали доречнi етичнi вимоги, щодо незалежностi та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Гриценко Олена Iванiвна
Гриценко О.I.
(номер реєстрацiї 100649)
Директор
ТОВ "АФ "Аналiтик-Центр"
Митецька О.В.
(номер реєстрацiї 100647)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр" включена
до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 4651.
Дата: 27 лютого 2020 року.
Адреса аудиторської фiрми: 25006, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 511.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Менi, директору ПАТ " Гайворонський спецкарєр ", Бельському Василю Валерiйовичу , вiдомо
що, рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, пiдготовлена у вiдповiдностi вимогам кожного
Мiжнародного Стандарту фiнансової звiтностi (МСФЗ) та кожного Мiжнародного Стандарту
бухгалтерського облiку
( МСБО) , що застосовується. Рiчна звiтнiсть мiстить достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про
те, що звiт керiвництва включає достовiрне i об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i
здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та

невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

