
Титульний аркуш 
 

27.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Алєксєєнко Олексiй Миколайович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ 

ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190911 

4. Місцезнаходження: 53400, Дніпропетровська обл., мiсто Марганець, вулиця Єдностi, будинок 

№ 62 

5. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 60007,  

6. Адреса електронної пошти: darya.peredrienko1@gmail.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

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

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

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку http://mgok.dp.ua/akcioneram 27.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

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

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

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

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

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

  

Перелiк вiдсутньої iнформацiї та причини iї вiдсутностi: 

 

4. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента - не розкривається 

вiдповiдно до Абзацу третього пункту 3 глави 3 роздiлу II Положення про розкриття 

iнформацiї (рiш. НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826).  

5.2. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, у зв'язку з тим, що емiтентом не здiйснювався 

випуск облiгацiй;  

5.3. iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, у зв'язку з тим що 

емiтентом не здiйснювався випуск iнших цiнних паперiв;  

5.4. iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, у зв'язку з тим, що емiтентом не 

здiйснювався випуск похiдних цiнних паперiв.  

7. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, тому що у емiтента не iснує 

такої посади. 

8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв: протягом IV кварталу 2021 року емiтентом 

не вчинялись значнi правочини, та уповноваженими органами емiтента не приймалося 

вiдповiдне рiшення;  

9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованнiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть: протягом IV кварталу 2021 року емiтентом не 

вчинялись такi правочини, та уповноваженими органами емiтента не приймалося вiдповiдне 

рiшення; 

11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як емiтентом 

борговi цiннi папери не випускались. 

12. Iнформацiя про конвериацiю цiнних паперiв вiдсутня, так як емiтент не проводив 

конвертацiю цiнних паперiв. 

13. Iнформацiя про замiну управителя вiдсутня, так як у емiтента вiдсутнiй управитель. 

14. Iнформацiя про керуючого iпотекою вiдсутня, так як у емiтента  вiдсутнiй керуючий 

iпотекою. 

15. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв вiдсутня, так як емiтент 

не проводить трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв. 

16. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом вiдсутня, так як емiтент не випускав iпотечних 

сертифiкатiв. 

17. Iнформацiя про iпотечне покриття вiдсутня, в тому числi iнформацiя про замiну iпотечних 

активiв у складi iпотечного покриття; iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його 

спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 

покриттям; iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; 



iнформацiя про замiни iпотечних  активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття -так як емiтент випускiв iпотечних облiгацiй 

не здiйснював. 

18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних 

активiв вiдсутня. 

19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, так як 

емiтентом не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. 

20. 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) вiдсутнiй, так як емiтентом не здiйснювалась емiсiя цiльових облiгацiй 

пiдприємств. 

21.Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку вiдсутня, так як емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi. 

Iнфромацiя по пунктах:  22.Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, 23. Висновок про огляд промiжної 

фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою), 25. Твердження щодо 

промiжної iнформацiї - не розкривається вiдповiдно до Абзацу третього пункту 3 глави 3 

роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї (рiш. НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826).  



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБIНАТ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 12.01.1996 

3. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 366625500 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 3582 

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

 07.29 - Добування руд iнших кольорових металлiв 

 46.72 - Оптова торгiвля металами та металевими рудами 

 56.29 - Постачання iнших готових страв 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори; Наглядова рада; Правлiння; Ревiзiйна комiсiя. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ФОНДУ 

ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI 

Україна, 49000, Днiпропетровська обл., 

мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА , 

будинок 6 

13467337 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 

2) IBAN 

 UA623057490000026005000000677 

3) поточний рахунок 

 UA623057490000026005000000677 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 

5) IBAN 

 UA623057490000026005000000677 

6) поточний рахунок 

 UA623057490000026005000000677 

 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

№610 13.08.1996 Державна служба геологiї та 

надр України 

13.08.2036 

Опис Вважаємо, що дiя дозволу буде подовжена i пiсля закiнчення 2036 р. 

Лiцензiя на  придбання; 

зберiгання; використання; 

реалiзацiя (вiдпуск) 

протокол 

лiцензiйної 

16.12.2021 Держслужба України з 

лiкарських засобiв та 

контролю за наркотиками 

16.12.2026 

Опис Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2026 р. 

Лiцензiя на право зберiгання 

пального 

0406041420190

0002 вi 

01.07.2019 Головне управлiння ДФС у 

Днiпропетровськiй областi. 

01.07.2024 

Опис Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2024 р. 

Лiцензiя на проектування, 

монтаж, технiчне 

обслуговування засобiв 

протипожежного захисту та 

систем опалення: 

Серiя АГ 

Номер: №595 

13.05.2011 Державний департамент 

пожежної безпеки МНС 

України. 

 

Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї - необмежена. 

Лiцензiя на медичну практику Серiя: АГ 

Номер: №60 

05.05.2011 Мiнiстерство охорони здоровя 

України. 

 

Опис  Дата закiнчення дiї лiцензiї - необмежена. 

Лiцензiя з постачання 

електричної енергiї споживачу 

Постанова № 

1409 вiд 

13.11.2018 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

 

Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї - необмежена. 

Лiцензiя на надання освiтнiх 

послуг 

Наказ № 20л 

вiд 21.0 

21.01.2020 Мiнiстерство освiти i науки.  

Опис Дата закiнчення дiї лiцензiї - необмежена. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Алєксєєнко Олексiй Миколайович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ", 42225136, Генеральний директор. 

 



 

 

 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося. 

На iнших пiдприємствах не працює. 

Рiшенням  Наглядової  ради  АТ  "МАРГАНЕЦЬКИЙ  ГЗК"  (Протокол  заочного  

голосування  (опитування)  Наглядової  ради  вiд  27  квiтня  2021року)  з  метою  обрання  

на новий строк складу Правлiння, на посаду Голови Правлiння обраний   Алєксєєнко Олексiй 

Миколайович. Повноваження набули чинностi з 28.04.2021 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Обраний строком у вiдповiдностi до 

Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 

за займаною посадою Голови Правлiння не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Онищенко Людмила Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

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

 ВАТ "Марганецький ГЗК", 00190911,  Головний аудитор головної бухгалтерiї апарата 

управлiння АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося. 

На iнших пiдприємствах не працює. 

Рiшенням  Наглядової  ради  АТ  "МАРГАНЕЦЬКИЙ  ГЗК"  (Протокол  заочного  

голосування  (опитування)  Наглядової  ради  вiд  27  квiтня  2021року)  з  метою  обрання  

на новий строк складу Правлiння, на посаду Члена Правлiння обрана    Онищенко Людмила 

Вiкторiвна. Повноваження набули чинностi з 28.04.2021 року. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Обрана строком у вiдповiдностi до Статуту.  

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 

за займаною посадою Члена Правлiння не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Заєць Валерiй Григорович 

3. Рік народження 

 1972 



4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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

 ВАТ "Марганецький ГЗК", 00190911, начальник шахти №3/5 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося. 

На iнших пiдприємствах не працює. 

Рiшенням  Наглядової  ради  АТ  "МАРГАНЕЦЬКИЙ  ГЗК"  (Протокол  заочного  

голосування  (опитування)  Наглядової  ради  вiд  27  квiтня  2021року)  з  метою  обрання  

на новий строк складу Правлiння, обрано Члена Правлiння Заєць Валерiя Григоровича.  

Повноваження набули чинностi з 28.04.2021 року.  

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 

за займаною посадою Члена Правлiння не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Палямар Андрiй Федорович 

3. Рік народження 

 1970 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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

 ВАТ "Марганецький ГЗК", 00190911, Начальник вiддiлу працi та заробiтної платнi 

аппарату управлiння ВАТ "Марганецький ГЗК" 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося. 

На iнших пiдприємствах не працює. 

Рiшенням  Наглядової  ради  АТ  "МАРГАНЕЦЬКИЙ  ГЗК"  (Протокол  заочного  

голосування  (опитування)  Наглядової  ради вiд  27  квiтня  2021  року)  з  метою  

обрання  на новий строк складу Правлiння, обрано Члена Правлiння Палямара Андрiя 

Федоровича.  Повноваження набули чинностi з 28.04.2021 року.  

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 

за займаною посадою Члена Правлiння не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Боднар Володимир Iванович 



3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

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

 АТ КБ "ПриватБанк", 14360570, Директор департаменту бюджетування гiрничодубувних 

та загальнобудiвельних пiдприємств  

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося. 

На iнших пiдприємствах не працює. 

Рiшенням  Наглядової  ради  АТ  "МАРГАНЕЦЬКИЙ  ГЗК"  (Протокол  заочного  

голосування  (опитування)  Наглядової  ради  вiд  27  квiтня  2021року)  з  метою  обрання  

на новий строк складу Правлiння, обрано Члена Правлiння Боднара Володимира Iвановича. 

Повноваження набули чинностi з 28.04.2021 року.   

Волдодiє часткою 0,00000014% в статутному капiталi емiтента, обраний строком у вiдповiдностi 

до Статуту.  

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Правлiння АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 

за займаною посадою Члена Правлiння не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гриценко Володимир Павлович 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 Комерцiйний банк,  спецiалiст 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У звiтному роцi винагороди не отримував. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол No 1/2021 вiд 20 травня 2021 року), з метою обрання 

нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Гриценко Володимира 

Павловича. 

Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради 

АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" вiд 10.06.2021 року) на посаду Голови Наглядової ради обраний 

Гриценко Володимир Павлович. 

Гриценко Володимир Павлович є представником акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS 

LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не 

володiє, обраний строком вiдповiдно до Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 

займаною посадою Голови Наглядової ради не вiдбувалось. 



 

1. Посада 

 Член, Секретар Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Радченко Михайло Юрiйович 

3. Рік народження 

 1985 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

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

 Комерцiйний банк, Спецiалiст з обслуговування VIP-клiєнтiв УЦР IБ ГО 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У звiтному роцi винагороди не отримував. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол No 1/2021 вiд 20 травня 2021 року), з метою обрання 

нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Радченко Михайла 

Юрiйовича. 

Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради 

АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" вiд 10.06.2021 року) на посаду Секретаря Наглядової ради обраний 

Радченко Михайло Юрiйович. 

Радченко Михайло Юрiйович є представником акцiонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED 

(КУТТЕНМАКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 

обраний строком вiдповiдно до Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 

займаною посадою Члена Наглядової ради не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ковтун Максим Вiкторович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

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

 Комерцiйний банк, Головний експерт, заступник директора 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У звiтному роцi винагороди не отримував. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол No 1/2021 вiд 20 травня 2021 року), з метою обрання 

нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Ковтун Максима 

Вiкторовича. 

Ковтун Максим Вiкторович є представником акцiонера FIANEX HOLDINGS 

LIMITED (ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 



обраний строком  вiдповiдно  до  Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 

займаною посадою Члена Наглядової ради не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Вiкторовський Сергiй Миколайович 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

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

 ТОВ "Безпека", Начальник змiни вiддiлу особої охорони. Директор 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У звiтному роцi винагороди не отримував. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол No 1/2021 вiд 20 травня 2021 року), з метою обрання 

нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Вiкторовського Сергiя 

Миколайовича. 

Вiкторовський Сергiй Миколайович є представником акцiонера FIANEX HOLDINGS LIMITED 

(ФIАНЕКС ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє, обраний 

строком  вiдповiдно  до  Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 

займаною посадою Члена Наглядової ради не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Горбунов Iполит Олександрович 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 13 

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

 Станом на 31.12.2021 р. нiяких iнших посад, окрiм посади члена Наглядової ради  

Емiтента не займав. 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У звiтному роцi винагороди не отримував. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол No 1/2021 вiд 20 травня 2021 року), з метою обрання 

нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Горбунова Iполита 

Олександровича. 



Горбунов Iполит Олександрович є представником акцiонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED 

(ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє, 

обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 

займаною посадою Члена Наглядової ради не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бочаров Євген Євгенович 

3. Рік народження 

 1987 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

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

 Станом на 31.12.2021 р. нiяких iнших посад, окрiм посади члена Наглядової ради  

Емiтента не займав. 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У звiтному роцi винагороди не отримував. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол No 1/2021 вiд 20 травня 2021 року), з метою обрання 

нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Бочарова Євгена 

Євгеновича. 

Бочаров Євген Євгенович є представником акцiонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED 

(ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє, 

обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 

займаною посадою Члена Наглядової ради не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Трипольський Георгiй Олегович 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ТОВ "IстВан", 35142308, Головний спецiалiст -юрисконсульт вiддiлу перспективних 

корпоративних проектiв Управлiння корпоративних прав Департаменту з корпоративних 

активiв. 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



У звiтному роцi винагороди не отримував. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол No 1/2021 вiд 20 травня 2021 року), з метою обрання 

нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Трипольського Георгiя 

Олеговича. 

Трипольський Георгiй Олегович є представником акцiонера MOSFILIA INVESTMENTS 

LIMITED (МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi Емiтента не 

володiє. Обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 

займаною посадою Члена Наглядової ради не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Юрченко Iгор Петрович 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 ТОВ "IСТВАН", 35142308, начальник Управлiння по корпоративним правам 

Департаменту з корпоративних активiв". 

ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" - Директор (за сумiсництвом). 

 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У звiтному роцi винагороди не отримував. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол No 1/2021 вiд 20 травня 2021 року), з метою обрання 

нового складу Наглядової ради, було обрано членом Наглядової ради Юрченко Iгора Петровича. 

Юрченко Iгор Петрович є представником акцiонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED 

(МОСФIЛIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє, 

обраний строком у вiдповiдностi до Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 

займаною посадою Члена Наглядової ради не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Єршов Олександр Олександрович 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

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

 АТ "МАРГАГНЕЦЬКИЙ ГЗК", 00190911, Член Ревiзiйної комiсiї  



7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У звiтному роцi винагороди не отримував. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол No 1/2021 вiд 20 травня 2021 року), з метою обрання 

нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Єршова Олександра 

Олександровича. 

Володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0,000005%, обраний строком у 

вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - Член Ревiзiйної 

комiсiї Емiтента. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Ревiзiйної комiсiї АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 

займаною посадою Члена Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Клочек Тетяна Василiвна 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 середня технiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

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

 Комерцiйний банк, Старший спецiалiст 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У звiтному роцi винагороди не отримувала. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол No 1/2021 вiд 20 травня 2021 року), з метою обрання 

нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Клочек Тетяну 

Василiвну. 

Володiє  часткою  в  статутному  капiталi  Емiтента  в  розмiрi  0,000006%,  обрана  

строком  у вiдповiдностi до Статуту, посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член 

Ревiзiйної комiсiї Емiтента. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Ревiзiйної комiсiї АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 

займаною посадою Члена Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шишкiн Андрiй Валерiйович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 середня 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

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



 Станом на 31.12.2021 р. нiяких iнших посад, окрiм посади в члена Ревiзiйної комiсiї 

Емiтента не займав. 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У звiтному роцi винагороди не отримував. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол No 1/2021 вiд 20 травня 2021 року), з метою обрання 

нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Шишкiна Андрiя 

Валерiйовича. 

Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє, обраний строком у вiдповiдностi до 

Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Ревiзiйної комiсiї АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 

займаною посадою Члена Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Капука Андрiй Вiкторович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

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

 проєктний менеджер фiнансового департаменту; заступник генерального директора з 

фiнансового монiторингу 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту Емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У звiтному роцi винагороди не отримував. 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол No 1/2021 вiд 20 травня 2021 року), з метою обрання 

нового складу Ревiзiйної комiсiї, було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Капука Андрiя 

Вiкторовича 

Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє, обраний строком у вiдповiдностi до 

Статуту. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi Ревiзiйної комiсiї АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 

займаною посадою Члена Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось. 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03.12.1998 336/04/98 Днiпровське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 

0400721009 

Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 21662560

0 

54156400 100 

Опис 

Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого 

технiчного та соцiального розвитку Емiтента. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої 

номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв. 

12.04.2002 163/1/02 Днiпровське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 

0400721009 

Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 64987680

0 

162469200 100 

Опис 

Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого 

технiчного та соцiального розвитку Емiтента. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої 

номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв. 

08.05.2003 205/1/03 Днiпровське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 

0400721009 

Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 10998768

00 

274969200 100 

Опис 

Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого 

технiчного та соцiального розвитку Емiтента. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої 

номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв. 

20.05.2011 266/1/11 Днiпровське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 

4000142475 

Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 14665020

00 

366625500 100 

Опис 

Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого 

технiчного та соцiального розвитку Емiтента. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої 

номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв. Товариство не здiйснювало публiчну 

пропозицiю цiнних паперiв. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв не було. Додаткової емiсiї цiнних паперiв станом на 31.12.2021 р.не було. 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ТОРГОВИЙ ДIМ 

"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32298386 

4. Місцезнаходження 

 Україна, 53400, Днiпропетровська обл., мiсто Марганець, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, 

будинок 62 

5. Опис 

 АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" володiє часткою у розмiрi 99% в статутному капiталi  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ТОРГОВИЙ ДIМ "МАРГАНЕЦЬКИЙ 

ГЗК"   

 



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

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

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

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

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

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

20.05.2011 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000142475 д/в д/в д/в 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

20.05.

2011 

266/1/11 UA4000142475 1 466 502 000 366 625 500 1 460 721 273 0 0 

Опис: 

Iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - вiдсутня; Iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами 

обмеження таких прав передано iншiй особi - вiдсутня. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Опис важливих подiй, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду - 4-го кварталу 2021 року, що 

закiнчився 31 грудня 2021 року. 

 

Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, а також 

Статуту, який є установчим документом Емiтента. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у 

нормальному робочому режимi. 

 

28 липня 2021 року Наглядовою радою АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" було прийнято рiшення 

про припинення юридичної особи ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЇ "МГОК TV" ДОЧIРНЄ 

ПIДПРИЄМСТВО ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ 

ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (ТРК "МГОК TV" ), а 15 грудня 2021 року була 

проведеня Державна реєстрацiя припинення юридичної особи ТРК "МГОК TV" в результатi її 

лiквiдацiї.  

 

Iнших важливих подiй, що мали б суттєвий вплив на фiнансове становище впродовж 4 кварталу 

2021 року не вiдбувалося. Зокрема, не приймалися рiшення про припинення дiяльностi, не 

вiдбувалося iстотного придбання активiв та прийняття судових рiшень, не укладалось значних 

правочинiв.



 

 


