
 

 



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Донецьксталь" - металургiйний завод"

3.1.4. Область, район Донецька область Ленiнський

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "ДМЗ"

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 83062
3.1.6. Населений пункт м.Донецьк
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Iвана Ткаченка, буд. 122



3.2.1. Серія і номер свідоцтва Серiя АО1 № 715829
3.2.2. Дата державної реєстрації 09.08.2002

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)     77988458.43

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Донецької мiської ради

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)     77988458.43



3.3.2. МФО банку 335593

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Донбаська  фiлiя ПАТ "Кредитпромбанк" м.Донецьк

3.3.5. МФО банку 335593

3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

Донбаська  фiлiя ПАТ "Кредитпромбанк" м.Донецьк
3.3.3. Поточний рахунок 26006198028081

3.3.6. Поточний рахунок 26009184028081



3.4. Основні види діяльності

27.10.0 ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ, СТАЛI ТА ФЕРОСПЛАВIВ
37.10.0 ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВIДХОДIВ ТА БРУХТУ
40.30.0 ПОСТАЧАННЯ ПАРИ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ



3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Державний орган, що видав Дата

закінчення дії
ліцензії

(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
Пошук (розвiдка) корисних копалин АВ № 231968 26.12.2006 Державна геологiчна служба 31.10.2013
Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще не розглядалося. Лiцензiя потрiбна для геологорозвiдувальних робiт в

Запорiзькiй областi,  Пiвнiчно-Терсянське залiзорудне родовище.
Постачання природного газу за нерегульованим тарифом АГ № 578411 05.01.2012 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики

України
04.01.2017

Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще не розглядалося. Лiцензiя потрiбна для постачання природного газу
споживачам.

Ветеринарна практика АВ № 378737 24.04.2008 Управлiння ветеринарної медицини в Донецькiй областi 23.04.2013
Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще не розглядалося. Лiцензiя планувалась для ведення ветеринарної

практики.
Проведення дезiнфекцiйних, дезiнсекцiйних, дератизацiйних
робiт

АВ №526272 11.02.2010 Мiнiстерство охорони здоров'я України безстроково

Опис Лiцензiя потрiбна для проведення дезiнфекцiйних, дезiнсекцiйних, дератизацiйних робiт
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв
автомобiльним транспортом

 № 371798 06.10.2007 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України 05.10.2012

Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще не розглядалося.
Медична практика АВ № 300389 17.11.2006 Мiнiстерство охорони здоров'я України безстрокова
Опис  Лiцензiя потрiбна для ведення медичної практики в медичних пунктах на виробництвi.
Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом АГ № 500236 16.12.2010 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики

України
15.12.2015

Опис Лiцензiя потрiбна для постачання електричної енергiї стороннiм споживачам, що розташованi на територiї пiдприємства.
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв
архiтектури

АВ № 513146 02.02.2010 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного  контролю у
Донецькiй областi

02.02.2015

Опис Лiцензiя потрiбна для господарської дiяльності, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури
Використання радiочастотного ресурсу України АБ № 421730 24.10.2008 Держкомiтет звязку i iнформацiї України 02.12.2013
Опис Лiцензiя потрiбна для використання радiочастотного ресурсу України
Використання джерел iонозiрующого випромiнювання АБ № 112909 13.12.2006 Держкомiтет ядерного регулювання України 13.12.2011
Опис Проводиться переоформлення лiцензiї на наступний термiн.  Потрiбна для есплуатацiї приборiв, що е джерелами iонозiрующого випромiнювання в

технологiчних процесах.
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв"язку АВ № 303354 14.12.2006 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв"язку України 14.12.2011
Опис Проводиться переоформлення лiцензiї на наступний термiн.  Лiцензiя потрiбна для надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв"язку
Роздрiбна торгiвля алкогольними i табачними товарами АГ № 373685 22.04.2009 Регiональне управлiння Департаменту контроля за

виробництвом i оборотом спирту, алкогольних напоїв i
16.12.2011



1 4 532
Використовується в торгiвельному центрi "Нiкольський", на дату подання звiтностi знаходиться в стадiї переоформлення на новий термiн.

Надання послуг, пов"язаних з охороною державної та iншої
власностi

АВ № 582428 13.07.2011 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України безстрокова

Опис Використовується для охорони об"єктiв на фiлiї "Металургiйний комплекс".
Ветеринарна практика АВ № 581364 18.10.2011 Управління ветеринарної медицини в Донецькій області 23.04.2013
Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Ліцензія потрібна для ведення ветеринарної практики.
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажів
залізничним транспортом

АВ № 553001 18.01.2011 Міністерство транспорту та зв'язку України безстроково

Опис Ліцензія потрібна для надання послуг з перевезення залізничним транспортом.
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів
архітектури

АВ № 577938 31.05.2011 Інспекція державного архітектурно-будівельного  контролю у
Донецькій області

02.02.2015

Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще не розглядалося. Лiцензiя використовується для створення нових об'єктiв
архiтектури та наглядом за iснуючими об'єктами архiтектури.

Придбання, зберігання, перевезення, реалізація, знищення,
використання прекурсорів

АГ № 576922 09.12.2011 Державна служба України з контролю за наркотиками 09.12.2016

Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще не розглядалося. Лiцензiя необхiдна для використання знеболюючих
препаратiв у пунктах медичної допомоги робiтникам заводу при отриманнi виробничих травм.

Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту
кольорових металів

АВ № 580937 19.05.2011 Міністерство промислової політики України безстроково

Опис Лiцензiя необхiдна для заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових металів
Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту
чорних металів

АВ № 580945 24.05.2011 Міністерство промислової політики України безстроково

Опис Лiцензiя необхiдна для заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту чорних металів
Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії

АГ № 500443 06.10.2011 Національна комісія регулювання електроенергетики
України

05.10.2016

Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще не розглядалося. Лiцензiя необхiдна для виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.

Постачання теплової енергії. АГ № 578303 06.10.2011 Національна комісія регулювання електроенергетики
України

05.10.2016

Опис Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її подальшого продовження ще не розглядалося. Лiцензiя необхiдна для виробництва теплової енергії.



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ

засновника
та/або

учасника

Місцезнаходження

ТОВ "Укрпромiнвест" (засновник) 30600435  83001 Донецька область д/н Донецьк вул. Челюскiнцiв, 174   0.000000000000
Компанiя "INDTEC FINANCE B. V." (засновник) д/н Нiдерланди д/н  д/н м. Шiпок, 1118CR вул. Вестелiйке Рандверг,37   0.000000000000
ВАТ "Донецький металургiйний завод" (засновник) 00191164  83062 Донецька область д/н Донецьк вул. Iвана Ткаченка,122   0.000000000000
FINTEST TRADING CO LIMITED  (учасник) НЕ 51541 Кiпр д/н  д/н Нiкосiя Kallipoleos&Damaskinou 1, Violaris court, 3-rd floor, office 302

д/н
100.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

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

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

  0.000000000000
Усього   100.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

В звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу
складала 9 977 осiб. Середньооблiкова  чисельнiсть позаштатних працiвникiв та
працiвникiв, що працюють за сумiсництвом складала 269 осiб.  Працiвникiв, працюючих по
цивiльно-правових угодах, в 2011 роцi - 306 осiб. Середньооблiкова  чисельнiсть штатних
працiвникiв ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" на кiнець 2011р., у порiвняннi з
2010 роком збiльшилась на 241 чоловiк або на 2,4%, у порiвняннi з 2009 роком -
збiльшилась на 6  чоловiк або на 0,6% (в 2010р. середньооблiкова чисельнiсть штатних
працiвникiв становила 9 807 чоловiк;   в 2009р. -10 275 чоловiк).  
Фонд оплати працi штатних працiвникiв за станом на 31.12.2011р. склав 688 892 тис.грн.,
що на 157 458 тис.грн. або на 29,6% бiльше в порiвняннi з 2010р. i на 263 644 тис.грн.
або на 61,6% бiльше в порiвняннi з 2009р. (2010р.-531 434 тис.грн.;2009р.- 426 248
тис.грн.). Середньомiсячна заробiтна плата по пiдприємству за 2011 рiк у порiвняннi з
2010р. збiльшилася на 1468 грн. або на 32,5% i склала 5 984 грн., у порiвняннi з 2009р.
- на 2 527 грн. або на 73,1%. (2010р.- 4 516грн.; 2009р.- 3 457грн.). Таким чином, фонд
оплати працi на кiнець 2011 року не перевищує розмiру коштiв, якi направлялися на
заробiтну плату на 2 роки ранiше. 
Пiдвищення професiйного рiвня працiвникiв є кадровою полiтикою Товариства, це дозволяє
здiйснювати освоєння нової технiки та технологiї, упровадження прогресивних систем
управлiння персоналом i збутом продукцiї, пiдвищувати ефективнiсть функцiонування
пiдприємства. 
Товариством постiйно проводиться робота, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї
його працiвникiв операцiйним потребам товариства. Зокрема, полiтикою Товариства з
пiдготовки кадрiв передбачено:
- з метою забезпечення стабiльної роботи колективу при прийомi на роботу здiйснювати
вiдбiр робiтникiв по дiловим i квалiфiкацiйним якостям; 
- у системi технiчного навчання органiзувати пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення
квалiфiкацiї робiтникiв, службовцiв, фахiвцiв, керiвникiв; 
- з огляду на потребу пiдприємства в молодих висококвалiфiкованих фахiвцях, здiйснювати
оплату за навчання дiтей працiвникiв пiдприємства у вищих навчальних закладах по
професiям, необхiдним пiдприємству, при наявностi джерел фiнансування; 
При збiльшеннi обсягiв виробництва: 
- здiйснювати прийом робiтникiв, що володiють необхiдною професiєю i квалiфiкацiєю; 
- надавати робiтникам можливiсть перепiдготовки за необхiдними пiдприємству професiями.

Навчання i переквалiфiкацiю робiтникiв в iнтересах пiдприємства здiйснювати за рахунок
коштiв пiдприємства при наявностi фiнансових ресурсiв. 
У цехах працюють кабiнети професiйного навчання кадрiв. Крiм того, у кожному цеху є
робочi мiсця для виробничого навчання. Велика увага придiляється пiдвищенню
квалiфiкацiї керiвникiв i фахiвцiв в галузях бухгалтерського облiку, економiки,
технологiї. Всi  навчання проходять поза межами пiдприємства.



6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 112265 27.11.1997 Ворошиловський РВ УМВС України в мiстi Донецьку

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Риженков Олександр Миколайович

6.1.1. Посада Генеральний директор - голова Правлiння

6.1.5. Освіта Освiта вища. Закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут, металургiйний
факультет.

6.1.4. Рік народження 1950

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 34

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Голова Правлiння -Генеральний директор ВАТ "Донецький металургiйний
завод" (основне мiсце роботи)



6.1.8. Опис   У вiдповiдностi iз Статутом Товариства  Генеральний директор - голова Правлiння  має  наступнi
повноваження:
01) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства i керує роботою Правлiння;
02) забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
03) представляє на засiданнях Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та на Загальних зборах акцiонерiв точку зору
Правлiння;
04) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в Українi та за її межами;
05) видає довiреностi, вiдкриває в кредитних установах розрахунковi, валютнi та iншi рахунки Товариства;
06) приймає рiшення, видає накази та розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства;
07) приймає рiшення про вiдрядження робiтникiв Товариства, у тому числi закордоннi;
08) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку, укладає
вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з робiтниками, застосовує засоби заохочення, накладає
стягнення;
09) самостiйно визначає та затверджує штатний розклад Товариства та умови оплати працi робiтникiв
Товариства, приймає робiтникiв на роботу та звiльняє їх з роботи згiдно чинного законодавства;
10) здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiднесенi до
компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства;
11) проводе переговори вiд iменi Товариства;
12) органiзовує поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства;
13)  виступає вiд iменi Правлiння Товариства на загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Генеральний директор - голова Правлiння, як член Правлiння,  має всi повноваження, якi вiднесенi до
компетенцiї Правлiння, а саме: 
14) органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури Товариства, складу та статусу пiдроздiлiв i
служб, чисельностi i структури апарату управлiння Товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних
пiдроздiлiв Товариства, затвердження iнструкцiй i положень, якi регламентують їх роботу;
15) затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, процедур, правил, iнструкцiй та положень;
16) розробка проекту рiшення про розподiл прибутку та покриття збиткiв, розмiр фондiв Товариства на
наступний фiнансовий рiк;
17) скликання чергових Загальних зборiв Товариства, а також позачергових Загальних зборiв у передбачених цим
Статутом випадках;
18) здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю Товариства;
19) забезпечення виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
20) прийняття рiшення про використання коштiв фондiв Товариства за погодженням зi Наглядовою радою
Товариства;
21) здiйснення грошової оцiнки майна, що вноситься акцiонерами в якостi оплати за акцiї Товариства;
22) розпорядження майном Товариства та його застава, включаючи рухоме та нерухоме майно i грошовi кошти,
на суму, яка не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
23) прийняття рiшення про придбання Товариством цiлiсних майнових комплексiв або структурних пiдроздiлiв
iнших пiдприємств;
24) укладання договорiв або вчинення iнших правочинiв на суму, яка не перевищує 10% балансової вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
25) прийняття рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень;
26) затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства та посадових iнструкцiй;
27) забезпечення проведення щорiчної аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, а також проведення
аудиторської перевiрки на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства.
  Умови дiяльностi та матерiальне забезпечення Генерального директора - голови Правлiння визначаються у
контрактi. У натуральнiй формi винагорода не отримувалась.
 Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2011р. переобрано на посаду Генерального директора -
голова Правлiння ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод". Посадова особа не має судимостей за корисливi
та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 44 рiки. Перебував на посадах: пiдручний сталевара, iнженер, зам.
начальника цеху, iнструктор райкому КПРС, зам. секретаря парткому заводу, секретар парткому заводу, перший
секретар райкому КПРС, голова районної ради народних депутатiв, голова райвиконкому, генеральний директор
заводу, Голова Правлiння.
 В наступний час обiймає посаду Голова Правлiння  - генерального директора ВАТ "Донецький металургiйний
завод" (адреса: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122). 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 921940 26.08.1997 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй
областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Реброва Олена Михайлiвна

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.5. Освіта Освiта вища. Закiнчила Донецький державний унiверситет, бухгалтерський
облiк та аналiз господарської дiяльностi

6.1.4. Рік народження 1961

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Головний бухгалтер ТОВ "САВI"



6.1.8. Опис   У вiдповiдностi iз Статутом Товариства  член Правлiння  має всi повноваження, якi вiднесенi до
компетенцiї Правлiння, а саме:  
      1)органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури Товариства, складу та статусу пiдроздiлiв i
служб, чисельностi i структури апарату управлiння Товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних
пiдроздiлiв Товариства, затвердження iнструкцiй i положень, якi регламентують їх роботу;
2)затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, процедур, правил, iнструкцiй та положень;
3)розробка проекту рiшення про розподiл прибутку та покриття збиткiв, розмiр фондiв Товариства на наступний
фiнансовий рiк;
4)скликання чергових Загальних зборiв Товариства, а також позачергових Загальних зборiв у передбачених цим
Статутом випадках;
5)здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю Товариства;
6)забезпечення виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7)прийняття рiшення про використання коштiв фондiв Товариства за погодженням зi Наглядовою радою
Товариства;
8)здiйснення грошової оцiнки майна, що вноситься акцiонерами в якостi оплати за акцiї Товариства;
9)розпорядження майном Товариства та його застава, включаючи рухоме та нерухоме майно i грошовi кошти, на
суму, яка не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
10)прийняття рiшення про придбання Товариством цiлiсних майнових комплексiв або структурних пiдроздiлiв
iнших пiдприємств;
11)укладання договорiв або вчинення iнших правочинiв на суму, яка не перевищує 10% балансової вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
13)прийняття рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень;
14)затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства та посадових iнструкцiй;
15)забезпечення проведення щорiчної аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, а також проведення
аудиторської перевiрки на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства.
  Умови дiяльностi та матерiальне забезпечення члена Правлiння визначаються у контрактi. Винагороду, як член
Правлiння у 2011 роцi не отримувала. У натуральнiй формi винагорода не отримувалась.
  Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2011р. переобрано на посаду Члена Правлiння ПрАТ
"Донецьксталь" - металургійний завод". Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 35 років. Перебувала на посадах: економiст, заступник головного бухгалтера, головний
бухгалтер.
  Згiдно штатного розкладу займає посаду директора дирекцiї облiку та звiтностi ПрАТ "Донецьксталь" -
металургійний завод". На пiдставi посадової iнструкцiї та доручення уповноважена вiд iм"я товариства
пiдписувати фiнансовi документи та звiти.
2. Основні завдання та функції:
2.1. Організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства.
2.2. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних основ, встановлених
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей
діяльності підприємства і технології обробки облікових даних.
2.3. Організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
2.4. Прийняття всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів
у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і
звітності протягом встановленого часу.
2.5. Забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів
всіма підрозділами, службами та працівниками.
2.6. Достовірна й раціональна організація бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам оперативного
керівництва підприємством.
2.7. Здійснення заходів з надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати
діяльності та рух коштів підприємства.
2.8. Складання бухгалтерської звітності на основі достовірних первинних документів і відповідних
бухгалтерських записів, своєчасне подання її відповідним органам.
2.9. Забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства.
2.10. Забезпечення документального відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з
нарахуванням обов'язкових податків і зборів. Забезпечення за погодженням з керівником підприємства
перерахування податків і зборів, передбачених законодавством.
2.11. Проведення розрахунків з іншими кредиторами згідно з договірними зобов'язаннями.
2.12. Здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
2.13. Контроль за своєчасністю погашення кредитів установ банків.



2.14. Здійснення контролю за своєчасним проведенням інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних
цінностей, розрахунків та статей балансу.
2.15. Участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з
нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Вжиття заходів для
попередження недостач, розтрат та інших порушень і зловживань.
2.16. Підготовка пропозицій керівнику підприємства по:
- визначення облікової політики підприємства, внесення змін до неї;
- вибір форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології обробки облікових
даних;
- розробці системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу,
додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
- визначення прав працівників підприємства на підписання первинних та зведених облікових документів;
- поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до
виконавців;
- впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку;
- залучення позик та їх погашення.
2.17.Осуществление (спільно з іншими службами) економічного аналізу фінансово-господарської діяльності
підприємства за даними бух -галтерского обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських
резервів, ліквідації втрат і непродуктивних витрат.
2.18.Осуществление трансформації фінансової звітності, складеної відповідно до національних стандартів у
звітність, складену за Міжнародними Стандартами Фінансової звітності на підприємствах, що входять у групу
ПрАТ "Донецьксталь"-металургійний завод".
2.19.Организацияи контроль за проведенням трансформації фінансової звітності, проведенням міжнародного
аудиту за підприємствам, що входять у групу Прат "Донецьксталь"-металургійний завод"
2.20.Організація складання зведеної консолідованої звітності, складеної відповідно до Міжнародних Стандартів
Фінансової звітності підприємств, що входять у групу Прат "Донецьксталь"-металургійний завод".

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 674324 11.06.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй
областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Лобачова Наталiя Василiвна

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.5. Освіта Освiта вища. Закiнчила Донецький полiтехнiчний iнститут, економiчний
факультет

6.1.4. Рік народження 1953

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник генерального директора з економiки ТОВ "Концерн "Енерго"



6.1.8. Опис   У вiдповiдностi iз Статутом Товариства  член Правлiння  має всi повноваження, якi вiднесенi до
компетенцiї Правлiння, а саме:  
      1)органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури Товариства, складу та статусу пiдроздiлiв i
служб, чисельностi i структури апарату управлiння Товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних
пiдроздiлiв Товариства, затвердження iнструкцiй i положень, якi регламентують їх роботу;
2)затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, процедур, правил, iнструкцiй та положень;
3)розробка проекту рiшення про розподiл прибутку та покриття збиткiв, розмiр фондiв Товариства на наступний
фiнансовий рiк;
     4)скликання чергових Загальних зборiв Товариства, а також позачергових Загальних зборiв у передбачених
цим Статутом випадках;
5)здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю Товариства;
6)забезпечення виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7)прийняття рiшення про використання коштiв фондiв Товариства за погодженням зi Наглядовою радою
Товариства;
8)здiйснення грошової оцiнки майна, що вноситься акцiонерами в якостi оплати за акцiї Товариства;
9)розпорядження майном Товариства та його застава, включаючи рухоме та нерухоме майно i грошовi кошти, на
суму, яка не перевищує 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
10)прийняття рiшення про придбання Товариством цiлiсних майнових комплексiв або структурних пiдроздiлiв
iнших пiдприємств;
11)укладання договорiв або вчинення iнших правочинiв на суму, яка не перевищує 10% балансової вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
13)прийняття рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень;
14)затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства та посадових iнструкцiй;
15)забезпечення проведення щорiчної аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, а також проведення
аудиторської перевiрки на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства.
  Винагороду, як член  Правлiння у 2011 роцi, в т.ч. у натуральнiй формi не отримувала.
  Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2011р. переобрано на посаду Члена Правлiння ПрАТ
"Донецьксталь" - металургійний завод". Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 36 років. Перебувала на посадах: iнженер НIС, старший iнженер -економiст, завiдуючий
сектором аналiзу, начальник вiддiлу ТЕА, заступник генерального директора.
В наступний час обіймає посаду заступник Генерального директора по стратегічному плануванню ПрАТ "ДМЗ"
(адреса: 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122). 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВК 479405 19.04.2008 Ворошиловський РВ ГУМВС України в мiстi Донецьку

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Соколова Людмила Володимирiвна

6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.5. Освіта Освiта вища. Закiнчила Донецький державний унiверситет, бухгалтерський
облiк

6.1.4. Рік народження 1948

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 31

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник Генерального директора  з фiнансiв ТОВ "САВI"



6.1.8. Опис           У вiдповiдностi iз Статутом Товариства  Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрки та ревiзiї
фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння та має всi повноваження, якi вiднесенi до компетенцiї ревiзiйної
комiсiї: 
1) одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали,
бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту;
2)вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли
виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного законодавства,
що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством;
3)вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
4)залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, вимагати вiд Правлiння
оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй;
5)порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними Положень, правил
та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi.
  Умови дiяльностi та матерiальне забезпечення члена Правлiння визначаються у контрактi. Винагороду, як член
Правлiння у 2010 роцi не отримував. У натуральнiй формi винагорода не отримувалась.
  Змiн протягом року не вiдбувалось. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 44 рiки. Перебувала на посадах: лаборанта, начальник вiддiлу оформлення, старший
iнженер з органiзацiї управлiння виробництвом , заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник
генерального директора.
У вiдповiдностi iз Статутом Товариства  Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрки та ревiзiї
фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння та має всi повноваження, якi вiднесенi до компетенцiї ревiзiйної
комiсiї: 
1) одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали,
бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту;
2)вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли
виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного законодавства,
що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством;
3)вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
4)залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, вимагати вiд Правлiння
оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй;
5)порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними Положень, правил
та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi.
  Винагороду, як  Голова ревiзiйної комiсiї  у т.ч. у натуральнiй формi у 2011 роцi не отримував.  
  Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2011р. переобрано на посаду Голови ревізійної комісії
ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод". Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Загальний стаж роботи 45 років. Перебувала на посадах: лаборанта, начальник вiддiлу оформлення,
старший iнженер з органiзацiї управлiння виробництвом , заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер,
заступник генерального директора.
В наступний час обіймає посаду заступник Генерального директора по фінансам  ПрАТ "ДМЗ" (адреса: 83062, м.
Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122). 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 112225 27.11.1997 Ворошиловський РВ УМВС України в мiстi Донецьку

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Фiлатов Юрiй Васильович

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.5. Освіта Освiта вища. Закiнчив Горловську  фiлiю Донецького полiтехнiчного
iнституту,  автомобiлi та автомобiльне господарство

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 34

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Генеральний директор ТОВ "САВI"



6.1.8. Опис           Голова Наглядової ради,  як член Наглядової ради,  має всi повноваження, якi вiднесенi до
компетенцiї Наглядової ради, а саме: 
     1)визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв i звiтiв про їх
виконання;
2)здiйснення контролю i регулювання дiяльностi Правлiння Товариства;
3)припинення i тимчасове призупинення повноважень Генерального директора - голови Правлiння та членiв
Правлiння Товариства у випадках, передбачених даним Статутом, i обрання особи, яка тимчасово здiйснює
повноваження Генерального директора - голови Правлiння або члена Правлiння;
4) прийняття рiшення про обрання та вiдкликання Генерального директора - голови Правлiння та членiв
Правлiння;
5)прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй та iнших цiнних паперiв, окрiм рiшення про випуск
власних акцiй;
6)затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;
7)погодження рiшення Правлiння Товариства про грошову оцiнку майна, що вноситься акцiонерами в якостi
оплати за акцiї Товариства;
8)визначення умов оплати працi Генерального директора - голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства, а
також посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
9)визначення стратегiй маркетингу, полiтики зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення;
10)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння
Товариства;
11)iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
12)органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; призначення
Голови та Секретаря, персонального складу мандатної i лiчильної комiсiй, складу органiзацiйного комiтету,
визначення регламенту Загальних зборiв акцiонерiв;
13)iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
14)прийняття рiшення про вiдмiну загальних зборiв акцiонерiв;
15)прийняття рiшення про змiну часу та мiсця проведення скликаних загальних зборiв акцiонерiв;
16)прийняття рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановленi строки;
17)вирiшення питання про придбання (викуп) Товариством акцiй, що ним випускаються для їх наступного
перепродажу або розповсюдження серед своїх працiвникiв;
18)прийняття рiшення про вiдчуження акцiй, що були ранiше викупленi Товариством;
19)визначення перелiку i умов надання акцiонерам профiльних послуг на пiльгових умовах;
20)погодження розробленого Правлiнням Товариства проекту плану дiяльностi Товариства на наступний рiк;
21)погодження розробленого Правлiнням Товариства проекту рiшення про розподiл прибутку та покриття
збиткiв, розмiри фондiв Товариства на наступний фiнансовий рiк та винесення його на затвердження Загальних
зборiв акцiонерiв;
22)прийняття рiшення в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв про перерозподiл фондiв, у випадку якщо без
такого рiшення неможливе здiйснення нормальної виробничо-господарської дiяльностi Товариства;
23)погодження рiшень Правлiння Товариства про використання фондiв Товариства;
24)призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
25)прийняття рiшень, що стосуються отримання та надання кредитiв та позик;
26)визначення осiб та їх повноважень, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах управлiння
iнших юридичних осiб, учасником яких є Товариство;
27)прийняття рiшення щодо участi Товариства у створеннi спiльних пiдприємств та вихiд з їх складу;
28) прийняття рiшення щодо надання благодiйної допомоги;
29) прийняття рiшення про придбання Товариством цiлiсних майнових комплексiв або структурних пiдроздiлiв
iнших пiдприємств;
30) прийняття рiшення про здiйснення Товариством довгострокових капiталовкладень;
31) встановлення обмежень на дiї Генерального директора - голови Правлiння i Правлiння Товариства у
випадках, передбачених цим Статутом;
32) прийняття рiшень щодо укладання Товариством договорiв або вчинення iнших правочинiв на суму, що
становить вiд 10 до 30 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
33) прийняття рiшення про участь Товариства у об'єднаннях пiдприємств, господарських товариствах i iнших
юридичних особах, здiйснення вкладiв (внескiв) до їх статутних капiталiв, а також прийняття рiшення про вихiд
зi складу їх учасникiв;
34) прийняття рiшень щодо розпорядження майном Товариства та його застави, включаючи рухоме, нерухоме
майно i грошовi кошти, балансова вартiсть якого перевищує суму, яка не бiльш нiж 30 вiдсоткiв балансової
вартостi активiв  Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;



35) визначення зовнiшнього аудитора та погодження умов договору, що укладається з ним;
36) порушення справи про службове розслiдування ймовiрного або виявленого зловживання Генеральним
директором - головою Правлiння або членами Правлiння своїми повноваженнями;
37) прийняття рiшення щодо емiсiї цiнних паперiв та їх похiдних (опцiони та iнше), крiм акцiй  Товариства, згiдно
з чинним законодавством України на суму, що перевищує 10 000,00 гривень, але у розмiрi не бiльш нiж п'ятдесят
i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв  Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
38) обрання Голови та секретаря Наглядової ради зi складу обраних загальними зборами членiв Наглядової ради;
39) погодження за поданням Правлiння уповноваженого представника з управлiння корпоративними правами
Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
     40)прийняття рiшення про змiну найменування дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2011р. переобрано на посаду Голови наглядової ради
ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод". Винагороду, як Голова Наглядової ради у 2011 роцi не отримував.
У натуральнiй формi винагорода не отримувалась.
 Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 41 рокiв. Перебував
на посадах: слюсар, головний механiк, старший iнженер вiддiлу постачання, заступник директора з господарчих
питань, заступник генерального директора, генеральний директор.  
В наступний час обіймає посаду Голова Наглядової ради  ПрАТ "ДМЗ" (адреса: 83062, м. Донецьк, вул. Івана
Ткаченка, 122). 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 444834 13.05.1998 Центрально-Мiський РВ Макiївського МУ УМВС
України в Донецькiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Шаповалов Олександр Володимирович

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта Освiта вища. Закiнчив Донецький нацiональний унiверситет, мiжнародна
економiка

6.1.4. Рік народження 1979

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Фахiвець контрактного вiддiлу ТОВ "Концерн "Енерго"



6.1.8. Опис           Член Наглядової ради,  має всi повноваження, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а
саме: 
визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання;
здiйснення контролю i регулювання дiяльностi Правлiння Товариства;
припинення i тимчасове призупинення повноважень Генерального директора - голови Правлiння та членiв
Правлiння Товариства у випадках, передбачених даним Статутом, i обрання особи, яка тимчасово здiйснює
повноваження Генерального директора - голови Правлiння або члена Правлiння;
 прийняття рiшення про обрання та вiдкликання Генерального директора - голови Правлiння та членiв
Правлiння;
прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй та iнших цiнних паперiв, окрiм рiшення про випуск
власних акцiй;
затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;
погодження рiшення Правлiння Товариства про грошову оцiнку майна, що вноситься акцiонерами в якостi
оплати за акцiї Товариства;
визначення умов оплати працi Генерального директора - голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства, а
також посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
визначення стратегiй маркетингу, полiтики зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення;
прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;
iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; призначення
Голови та Секретаря, персонального складу мандатної i лiчильної комiсiй, складу органiзацiйного комiтету,
визначення регламенту Загальних зборiв акцiонерiв;
iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
прийняття рiшення про вiдмiну загальних зборiв акцiонерiв;
прийняття рiшення про змiну часу та мiсця проведення скликаних загальних зборiв акцiонерiв;
прийняття рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановленi строки;
вирiшення питання про придбання (викуп) Товариством акцiй, що ним випускаються для їх наступного
перепродажу або розповсюдження серед своїх працiвникiв;
прийняття рiшення про вiдчуження акцiй, що були ранiше викупленi Товариством;
визначення перелiку i умов надання акцiонерам профiльних послуг на пiльгових умовах;
погодження розробленого Правлiнням Товариства проекту плану дiяльностi Товариства на наступний рiк;
погодження розробленого Правлiнням Товариства проекту рiшення про розподiл прибутку та покриття збиткiв,
розмiри фондiв Товариства на наступний фiнансовий рiк та винесення його на затвердження Загальних зборiв
акцiонерiв;
прийняття рiшення в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв про перерозподiл фондiв, у випадку якщо без
такого рiшення неможливе здiйснення нормальної виробничо-господарської дiяльностi Товариства;
погодження рiшень Правлiння Товариства про використання фондiв Товариства;
призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
прийняття рiшень, що стосуються отримання та надання кредитiв та позик;
визначення осiб та їх повноважень, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах управлiння iнших
юридичних осiб, учасником яких є Товариство;
прийняття рiшення щодо участi Товариства у створеннi спiльних пiдприємств та вихiд з їх складу;
 прийняття рiшення щодо надання благодiйної допомоги;
 прийняття рiшення про придбання Товариством цiлiсних майнових комплексiв або структурних пiдроздiлiв
iнших пiдприємств;
 прийняття рiшення про здiйснення Товариством довгострокових капiталовкладень;
 встановлення обмежень на дiї Генерального директора - голови Правлiння i Правлiння Товариства у випадках,
передбачених цим Статутом;
 прийняття рiшень щодо укладання Товариством договорiв або вчинення iнших правочинiв на суму, що
становить вiд 10 до 30 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
 прийняття рiшення про участь Товариства у об'єднаннях пiдприємств, господарських товариствах i iнших
юридичних особах, здiйснення вкладiв (внескiв) до їх статутних капiталiв, а також прийняття рiшення про вихiд
зi складу їх учасникiв;
 прийняття рiшень щодо розпорядження майном Товариства та його застави, включаючи рухоме, нерухоме майно
i грошовi кошти, балансова вартiсть якого перевищує суму, яка не бiльш нiж 30 вiдсоткiв балансової вартостi
активiв  Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
 визначення зовнiшнього аудитора та погодження умов договору, що укладається з ним;
 порушення справи про службове розслiдування ймовiрного або виявленого зловживання Генеральним



директором - головою Правлiння або членами Правлiння своїми повноваженнями;
 прийняття рiшення щодо емiсiї цiнних паперiв та їх похiдних (опцiони та iнше), крiм акцiй  Товариства, згiдно з
чинним законодавством України на суму, що перевищує 10 000,00 гривень, але у розмiрi не бiльш нiж п'ятдесят i
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв  Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
 обрання Голови та секретаря Наглядової ради зi складу обраних загальними зборами членiв Наглядової ради;
 погодження за поданням Правлiння уповноваженого представника з управлiння корпоративними правами
Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
 прийняття рiшення про змiну найменування дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2011р. переобрано на посаду Члена наглядової ради
ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод". Винагороду, як член  Наглядової ради у 2011 роцi не отримував.
У натуральнiй формi винагорода не отримувалась.
 Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Перебував
на посадах: бухгалтер,  спецiалiст,  ведучий економiст, директор дирекцiї з фiнансiв, перший заступник
генерального директора, Фахiвець контрактного вiддiлу ТОВ "Концерн "Енерго". 
В наступний час обіймає посаду виконавчий Директор  ПрАТ "ДМЗ" (адреса: 83062, м. Донецьк, вул. Івана
Ткаченка, 122). 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 674325 11.06.1997 Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Iльяшов Михайло Олександрович

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта Освiта вища. Закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут, технологiя та
комплексна механiзацiя пiдземної розробки родовищ пiдземних копалин,
доктор технiчних наук

6.1.4. Рік народження 1953

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник генерального директора Департаменту з роботи з пiдприємствами
вугiльної промисловостi України ТОВ "Концерн "Енерго"



6.1.8. Опис           Член Наглядової ради,  має всi повноваження, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а
саме: 
 визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання;
здiйснення контролю i регулювання дiяльностi Правлiння Товариства;
припинення i тимчасове призупинення повноважень Генерального директора - голови Правлiння та членiв
Правлiння Товариства у випадках, передбачених даним Статутом, i обрання особи, яка тимчасово здiйснює
повноваження Генерального директора - голови Правлiння або члена Правлiння;
 прийняття рiшення про обрання та вiдкликання Генерального директора - голови Правлiння та членiв
Правлiння;
прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй та iнших цiнних паперiв, окрiм рiшення про випуск
власних акцiй;
затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;
погодження рiшення Правлiння Товариства про грошову оцiнку майна, що вноситься акцiонерами в якостi
оплати за акцiї Товариства;
визначення умов оплати працi Генерального директора - голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства, а
також посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
визначення стратегiй маркетингу, полiтики зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення;
прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;
iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; призначення
Голови та Секретаря, персонального складу мандатної i лiчильної комiсiй, складу органiзацiйного комiтету,
визначення регламенту Загальних зборiв акцiонерiв;
iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
прийняття рiшення про вiдмiну загальних зборiв акцiонерiв;
прийняття рiшення про змiну часу та мiсця проведення скликаних загальних зборiв акцiонерiв;
прийняття рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановленi строки;
вирiшення питання про придбання (викуп) Товариством акцiй, що ним випускаються для їх наступного
перепродажу або розповсюдження серед своїх працiвникiв;
прийняття рiшення про вiдчуження акцiй, що були ранiше викупленi Товариством;
визначення перелiку i умов надання акцiонерам профiльних послуг на пiльгових умовах;
погодження розробленого Правлiнням Товариства проекту плану дiяльностi Товариства на наступний рiк;
погодження розробленого Правлiнням Товариства проекту рiшення про розподiл прибутку та покриття збиткiв,
розмiри фондiв Товариства на наступний фiнансовий рiк та винесення його на затвердження Загальних зборiв
акцiонерiв;
прийняття рiшення в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв про перерозподiл фондiв, у випадку якщо без
такого рiшення неможливе здiйснення нормальної виробничо-господарської дiяльностi Товариства;
погодження рiшень Правлiння Товариства про використання фондiв Товариства;
призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
прийняття рiшень, що стосуються отримання та надання кредитiв та позик;
визначення осiб та їх повноважень, якi здiйснюватимуть представництво Товариства в органах управлiння iнших
юридичних осiб, учасником яких є Товариство;
прийняття рiшення щодо участi Товариства у створеннi спiльних пiдприємств та вихiд з їх складу;
 прийняття рiшення щодо надання благодiйної допомоги;
 прийняття рiшення про придбання Товариством цiлiсних майнових комплексiв або структурних пiдроздiлiв
iнших пiдприємств;
 прийняття рiшення про здiйснення Товариством довгострокових капiталовкладень;
 встановлення обмежень на дiї Генерального директора - голови Правлiння i Правлiння Товариства у випадках,
передбачених цим Статутом;
 прийняття рiшень щодо укладання Товариством договорiв або вчинення iнших правочинiв на суму, що
становить вiд 10 до 30 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
 прийняття рiшення про участь Товариства у об'єднаннях пiдприємств, господарських товариствах i iнших
юридичних особах, здiйснення вкладiв (внескiв) до їх статутних капiталiв, а також прийняття рiшення про вихiд
зi складу їх учасникiв;
 прийняття рiшень щодо розпорядження майном Товариства та його застави, включаючи рухоме, нерухоме майно
i грошовi кошти, балансова вартiсть якого перевищує суму, яка не бiльш нiж 30 вiдсоткiв балансової вартостi
активiв  Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
 визначення зовнiшнього аудитора та погодження умов договору, що укладається з ним;
 порушення справи про службове розслiдування ймовiрного або виявленого зловживання Генеральним



директором - головою Правлiння або членами Правлiння своїми повноваженнями;
 прийняття рiшення щодо емiсiї цiнних паперiв та їх похiдних (опцiони та iнше), крiм акцiй  Товариства, згiдно з
чинним законодавством України на суму, що перевищує 10 000,00 гривень, але у розмiрi не бiльш нiж п'ятдесят i
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв  Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
 обрання Голови та секретаря Наглядової ради зi складу обраних загальними зборами членiв Наглядової ради;
 погодження за поданням Правлiння уповноваженого представника з управлiння корпоративними правами
Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
прийняття рiшення про змiну найменування дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2011р. переобрано на посаду Члена наглядової ради
ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод". Винагороду, як член  Наглядової ради у 2011 роцi не отримував.
У натуральнiй формi винагорода не отримувалась. 
 Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 41 роки. Перебував
на посадах: iнженер, молодший науковий спiвробiтник, старший науковий спiвробiтник, завiдуючий сектором,
заступник технiчного директора, заступник генерального директора.
В наступний час обіймає посаду перший заступник Генерального директора  ПрАТ "ДМЗ" (адреса: 83062, м.
Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122). 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВЕ 914422 02.07.2003 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй
обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Пономарьова Нiна Михайлiвна

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.5. Освіта Освiта вища. Закiнчила Донецький нацiональний унiверситет економiки та
торгiвлi iменi  М.I. Туган - Барановського, факультет облiку та звiтностi.

6.1.4. Рік народження 1957

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Головний бухгалтер  ТОВ "Концерн  "Енерго".



6.1.8. Опис   Член Ревiзiйної комiсiї дiє вiдповiдно до Статуту Товариства в межах повноважень, вiднесених до
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї:
- перевiряє кошториси, грошовi, бухгалтерськi й iншi облiково-звiтнi документи, наявнiсть коштiв i матерiальних
цiнностей, використання основних, оборотних та iнших засобiв Товариства, його пiдроздiлiв, фiлiй i
представництв;
- проводить перевiрки щорiчного звiту Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, а також
майна i каси Товариства;
- розглядає кошторис витрат i плани Товариства;
- здiйснює ревiзiю бухгалтерської документацiї;
- дає висновки щодо рiчного звiту i балансу, без яких загальнi збори  акцiонерiв не мають права затверджувати
звiт i баланс;
- вимагає скликання позачергових зборiв акцiонерiв Товариства у випадку виникнення загрози iнтересам
Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
- iнформує загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними Наглядову раду про всi недолiки, виявленi пiд час
перевiрок або розслiдувань,  та  зловживання посадових осiб.
  Член Ревiзiйної комiсiї має такi обов'язки: 
- несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, об'єктивнiсть даних, що мiстяться у висновках i рiшеннях
комiсiї, а також в iнших пiдготовлених комiсiєю документах;
- у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну,
матерiальну й iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства України.
  Член Ревiзiйної комiсiї Товариства не отримує винагороду вiд Товариства.
 Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2011р. переобрано на посаду Члена ревізійної комісії
ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод". Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Перебувала на посадах: рахiвник, бухгалтер, старший iнспектор з
виплати, старший бухгалтер, економiст, головний бухгалтер.
  В наступний час перебуває на посадi заступник директора дирекцiї з облiку та звiтностi ПрАТ "Донецьксталь"-
металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062,  м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВЕ 459033 29.05.1998 Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькiй обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Саркiсян Артем Геннадiйович

6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.5. Освіта Освiта вища. Закiнчив Донецький нацiональний унiверситет,
економiко-правовий факультет  та облiково-фiнансовий факультет.

6.1.4. Рік народження 1981

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Начальник вiддiлу контролю цiн та договiрних вiдношень ЗАТ
"Донецьксталь" - металургiйний завод"



6.1.8. Опис           Член Ревiзiйної комiсiї дiє вiдповiдно до Статуту Товариства в межах повноважень, вiднесених
до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї:
- перевiряє кошториси, грошовi, бухгалтерськi й iншi облiково-звiтнi документи, наявнiсть коштiв i матерiальних
цiнностей, використання основних, оборотних та iнших засобiв Товариства, його пiдроздiлiв, фiлiй i
представництв;
- проводить перевiрки щорiчного звiту Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, а також
майна i каси Товариства;
- розглядає кошторис витрат i плани Товариства;
- здiйснює ревiзiю бухгалтерської документацiї;
- дає висновки щодо рiчного звiту i балансу, без яких загальнi збори  акцiонерiв не мають права затверджувати
звiт i баланс;
- вимагає скликання позачергових зборiв акцiонерiв Товариства у випадку виникнення загрози iнтересам
Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
- iнформує загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними Наглядову раду про всi недолiки, виявленi пiд час
перевiрок або розслiдувань,  та  зловживання посадових осiб.
  Член Ревiзiйної комiсiї має такi обов'язки: 
- несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, об'єктивнiсть даних, що мiстяться у висновках i рiшеннях
комiсiї, а також в iнших пiдготовлених комiсiєю документах;
- у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну,
матерiальну й iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства України.
  Член Ревiзiйної комiсiї Товариства не отримує винагороду вiд Товариства.
 Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2011р. переобрано на посаду Члена ревізійної комісії
ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод". Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини. Загальний стаж роботи 9 рокiв. Перебував на посадах: iнспектор служби охорони, головний спецiалiст,
начальник бюро, начальник вiддiлу.
  В наступний час перебуває на посадi заступника директора дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту  ПрАТ
"Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062,  м. Донецьк, вул. Iвана
Ткаченка, 122).



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Генеральний директор -
голова Правлiння

Риженков Олександр
Миколайович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВВ 112265 27.11.1997
Ворошиловський РВ
УМВС України в мiстi
Донецьку

Член Правлiння Реброва Олена Михайлiвна д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВА 921940 26.08.1997
Пролетарським РВ
ДМУ УМВС України в
Донецькiй областi

Член Правлiння Лобачова Наталiя
Василiвна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВА 674324 11.06.1997
Київським РВ ДМУ
УМВС України в
Донецькiй областi

Голова ревiзiйної комiсiї Соколова Людмила
Володимирiвна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВК 479405 19.04.2008
Ворошиловський РВ
ГУМВС України в
мiстi Донецьку

Голова Наглядової ради Фiлатов Юрiй Васильович
(особисто не володiє)

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВВ 112225 27.11.1997
Ворошиловський РВ
УМВС України в мiстi
Донецьку

Член Наглядової ради,
представник компанiї
FINTEST TRADING CO
LIMITED

Шаповалов Олександр
Володимирович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВВ 444834 13.05.1998
Центрально-Мiський
РВ Макiївського МУ
УМВС України в
Донецькiй областi

Член Наглядової ради,
представник компанiї
FINTEST TRADING CO
LIMITED

Iльяшов Михайло
Олександрович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВА 674325 11.06.1997
Київський РВ ДМУ
УМВС України в
Донецькiй обл.

Член Ревiзiйної комiсiї Пономарьова Нiна
Михайлiвна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВЕ 914422 02.07.2003
Калiнiнським РВ ДМУ
УМВС України в
Донецькiй обл.

Член Ревiзiйної комiсiї Саркiсян Артем
Геннадiйович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВЕ 459033 29.05.1998
Куйбишевським РВ
ДМУ України в
Донецькiй обл.

          0          0        0        0Усього            0   0.00000000000





7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

FINTEST TRADING CO
LIMITED

НЕ 51541 Кiпр д/н  д/н Нiкосiя
Kallipoleos&Damaskinou 1,
Violaris court, 3-rd floor, office
302 д/н

30.04.2010 7798845843 100.000000000000 7798845843 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0
Усього 7798845843 100.000000000000 7798845843 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів 100.000000000000
Опис                                                             ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови i  секретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту загальних зборiв.
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2010 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2010 роцi.
4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi, рiчного звiту та балансу Товариства за  2010 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв)
за 2010 рiк, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв).
7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi
товариства" (про визначення типу Товариства; про змiну найменування Товариства; про
вiдкликання та утворення нових органiв управлiння Товариства).
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з
приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України "Про акцiонернi
товариства". Про обрання уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i
проведення його державної реєстрацiї.
9. Про затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Про затвердження Положення про Правлiння Товариства.
12. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
13. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння Товариства.
14. Про обрання голови та членiв Правлiння Товариства.
15. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради Товариства i визначення особи,
уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства.
18. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
20. Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора)  Товариства i
визначення особи, уповноваженої на його пiдписання вiд iменi Товариства.
21. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року i про надання повноважень на пiдписання таких значних правочинiв вiд iменi
Товариства.
22. З метою реструктуризацiї фiнансової заборгованостi Товариства та компанiй - членiв групи
Товариства, прийняття рiшення про схвалення, укладення та погодження умов, та надання дозволу
на укладання та виконання Товариством угод та правочинiв з банкiвськими, фiнансовими
установами та iншими кредиторами (включаючи, але не обмежуючись наступними договорами:
Договiр про внесення змiн, договори про внесення змiн до iснуючих кредитних договорiв, Угода про
консолiдацiю фiнансових потокiв, Договiр поруки, листiв про комiсiйнi (включаючи, без обмеження,
договiр про оплату послуг Представникiв Кредитора; договiр про оплату послуг Координацiйного
Комiтету; та договiр про виплату комiсiйної винагороди Адмiнiстративному Агенту), договорiв
забезпечення (включаючи, договiр(-ори) iпотеки нерухомого майна; договiр(-ори) застави рухомого
майна; договiр(-ори) застави товарiв в оборотi; договiр(-ори) застави прав вимоги; договiр(-ори)
вiдступлення; договiр(-ори) застави прав щодо грошових коштiв на рахунках; та договiр(-ори) про
право договiрного списання з рахункiв), та про надання вiдповiдним особам повноважень на
укладання та пiдписання зазначених договорiв та угод, а також iнших документiв, пов'язаних з
укладенням та забезпеченням зазначених договорiв та угод.  

Пропозицiї щодо порядку денного не надходили.

1. Обрання голови i  секретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту загальних зборiв.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в

Дата проведення 26.04.2011

Чергові Позачергові
X



загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Обрати головою зборiв Риженкова Олександра Миколайовича,  секретарем зборiв Надича Iгоря
Богдановича. 
Затвердити регламент загальних зборiв:
Основна доповiдь _ до 20 хвилин;
Спiвдоповiдь _ до 10 хвилин;
Виступи в дебатах _ до 5 хвилин;
Вiдповiдь на запитання _ до 10 хвилин.
Заяви на виступи подавати в письмовiй формi секретарю зборiв з указiвкою найменування або ПIБ
акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення
обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер (його представник) може виступати
тiльки по питанню, що обговорюється i включене до порядку денного. Питання до доповiдачiв i
спiвдоповiдачiв ставити в письмовiй формi шляхом подачi  записок головi зборiв з указiвкою
найменування або ПIБ акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Провести збори без
перерви. 
2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2010 рiк.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
� �Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ ДМЗ  за 2010

рiк.

� �Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ ДМЗ  за 2010 рiк додається
до протоколу загальних зборiв _ Додаток №2.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2010 роцi.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.  
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк.
Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк додається до протоколу загальних зборiв _ Додаток №3.
4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2010 рiк.

Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2010 рiк додається до протоколу загальних зборiв _ Додаток №3.
5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi, рiчного звiту та балансу Товариства за  
2010 рiк.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.



"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
� �Затвердити рiчнi результати дiяльностi, рiчний звiт та баланс ЗАТ ДМЗ  за 2010 рiк.

Баланс (Ф № 1), Звiт про фiнансовi результати (Ф № 2), Звiт про рух грошових коштiв (Ф № 3), Звiт
про власний капiтал (Ф № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (Ф № 5) додаються до
протоколу загальних зборiв _ Додатки №№4,5,6,7,8.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв)
за 2010 рiк, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв).
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
� �Прибуток ЗАТ ДМЗ  за 2010 рiк в сумi 534 443,0 тис. грн розподiлити наступним чином:   на

розвиток   виробництва - 534 443,0 тис. грн, дивiденди за 2010 рiк не нараховувати та не сплачувати.

7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi
товариства" (про визначення типу Товариства; про змiну найменування Товариства; про
вiдкликання та утворення нових органiв управлiння Товариства).
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
�Привести дiяльнiсть Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України Про акцiонернi

�товариства :
1. Визначити тип Товариства _ приватне акцiонерне товариство.
2. Змiнити повне найменування Товариства ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
� � �ДОНЕЦЬКСТАЛЬ  - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД  та затвердити таке повне найменування

� �Товариства _  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДОНЕЦЬКСТАЛЬ  -
� � �МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД . Змiнити скорочене найменування Товариства ЗАТ ДМЗ  та

� �затвердити таке скорочене найменування Товариства _ ПрАТ ДМЗ .
3. Вiдкликати виконавчий орган Товариства _ Правлiння. Утворити колегiальний виконавчий
орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, - Правлiння.
Встановити та затвердити  кiлькiсний склад Правлiння Товариства _  3 (три) особи.
4. Вiдкликати Наглядову раду Товариства. Утворити орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв

�Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства  i Законом України Про
�акцiонернi товариства , контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства, -

Наглядову раду. Встановити та затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства _  3 (три)
особи. 
5. Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства. Утворити для проведення перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйну комiсiю Товариства. Встановити та
затвердити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї _ 3 (три) особи.
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з
приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України "Про акцiонернi
товариства". Про обрання уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i
проведення його державної реєстрацiї.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.



Прийнято рiшення:
�У зв_язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону України Про

�акцiонернi товариства  внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Обрати уповноваженою особою для
пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї
Генерального директора - голову Правлiння Товариства Риженкова  Олександра Миколайовича.
Доручити Генеральному директору - головi Правлiння Товариства Риженкову  Олександру
Миколайовичу  пiдписати Статут Товариства в затвердженiй новiй редакцiї та забезпечити його
державну реєстрацiю у встановленому законодавством порядку, в тому числi шляхом видачi
вiдповiдної довiреностi третiй особi.
9. Про затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Затвердити  Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.  Уповноважити голову
загальних зборiв Риженкова Олександра Миколайовича та секретаря загальних зборiв Надича
Iгоря Богдановича пiдписати  Положення про Загальнi збори Товариства. 
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Уповноважити голову загальних
зборiв Риженкова Олександра Миколайовича  та секретаря загальних зборiв Надича Iгоря
Богдановича  пiдписати  Положення про Загальнi збори Товариства.
11. Про затвердження Положення про Правлiння Товариства.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Затвердити Положення про Правлiння Товариства. Уповноважити голову загальних зборiв
Риженкова Олександра Миколайовича  та секретаря загальних зборiв Надича Iгоря Богдановича
пiдписати  Положення про Правлiння Товариства. 
12. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Уповноважити голову загальних зборiв
Риженкова Олександра Миколайовича та секретаря загальних зборiв Надича Iгоря Богдановича
пiдписати  Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
13. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Правлiння Товариства.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 



"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв Правлiння Товариства, а саме: 
Риженкова Олександра Миколайовича - Генерального директора _ голову Правлiння;
Реброву Олену Михайлiвну - член Правлiння;
Лобачову Наталiю Василiвну - член Правлiння.
14. Про обрання голови та членiв Правлiння Товариства.

На голосування поставлений проект рiшення:   
Обрати на посаду Генерального директора _ голови Правлiння Товариства Риженкова

Олександра Миколайовича  строком на 3 (три) роки. 
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Обрати на посаду Генерального директора _ голови Правлiння Товариства Риженкова

Олександра Миколайовича  строком на 3 (три) роки. 
 
На голосування поставлений проект рiшення:   
Обрати на посаду члена Правлiння Товариства Лобачову Наталiю Василiвну  строком на 3

(три) роки.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Обрати на посаду члена Правлiння Товариства Лобачову Наталiю Василiвну  строком на 3

(три) роки.

На голосування поставлений проект рiшення:   
Обрати на посаду члена Правлiння Товариства Реброву Олену Михайлiвну строком на 3 (три)

роки.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Обрати на посаду члена Правлiння Товариства Реброву Олену Михайлiвну строком на 3 (три)

роки. 

15. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв Наглядової ради Товариства, а саме: 



� �представника Компанiї FINTEST TRADING  CO LIMITED  Фiлатова Юрiя Васильовича - голову
Наглядової ради;

� �представника Компанiї FINTEST TRADING  CO LIMITED  Шаповалова Олександра
Володимировича - члена Наглядової ради;

� �представника Компанiї FINTEST TRADING  CO LIMITED   Iльяшова Михайла Олександровича -
члена Наглядової ради.
16. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.

Пiдсумки кумулятивного голосування за кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства:
Фiлатов Юрiй Васильович � �             за     7 798 845 843 голосiв;
Шаповалов Олександр Володимирович � �за     7 798 845 843 голосiв;
Iльяшов Михайло Олександрович � �за     7 798 845 843 голосiв.

Прийнято рiшення:
Обраними членами Наглядової ради Товариства є:

Фiлатов Юрiй Васильович,              
Шаповалов Олександр Володимирович,

Iльяшов Михайло Олександрович.
17. Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради Товариства i визначення особи,
уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства. Визначити та обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з
членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Генерального директора _ голову
Правлiння Товариства. 
18. Про вiдкликання (припинення повноважень) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: 
Соколову Людмилу Володимирiвну - голова Ревiзiйної комiсiї;
Пономарьову Нiну Михайлiвну        - член Ревiзiйної комiсiї;
Саркiсяна Артема Геннадiйовича     - член Ревiзiйної комiсiї. 
19. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
Пiдсумки кумулятивного голосування за кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:

� �Соколова Людмила Володимирiвна          за       7 798 845 843 голоси;
Пономарьова Нiна Михайлiвна � �     за       7 798 845 843 голоси;

� �Саркiсян Артем Геннадiйович                   за       7 798 845 843 голоси. 

Прийнято рiшення:
Обраними членами Ревiзiйної комiсiї Товариства є:

Соколова Людмила Володимирiвна;  
Пономарьова Нiна Михайлiвна;  
Саркiсян  Артем  Геннадiйович. 

20. Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора)  Товариства i
визначення особи, уповноваженої на його пiдписання вiд iменi Товариства.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.



Прийнято рiшення:
Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами Ревiзiйної
комiсiї Товариства. Визначити та обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства на затверджених умовах, голову Наглядової ради
Товариства.

21. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року i про надання повноважень на пiдписання таких значних правочинiв вiд iменi
Товариства.

Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100,00%  вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Попередньо  схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством протягом року з
моменту прийняття цього рiшення.
Надати право Наглядовiй радi Товариства щодо затвердження значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 26.04.2012 року. 

22. З метою реструктуризацiї фiнансової заборгованостi Товариства та компанiй - членiв групи
Товариства, прийняття рiшення про схвалення, укладення та погодження умов, та надання дозволу
на укладання та виконання Товариством угод та правочинiв з банкiвськими, фiнансовими
установами та iншими кредиторами (включаючи, але не обмежуючись наступними договорами:
Договiр про внесення змiн, договори про внесення змiн до iснуючих кредитних договорiв, Угода про
консолiдацiю фiнансових потокiв, Договiр поруки, листiв про комiсiйнi (включаючи, без обмеження,
договiр про оплату послуг Представникiв Кредитора; договiр про оплату послуг Координацiйного
Комiтету; та договiр про виплату комiсiйної винагороди Адмiнiстративному Агенту), договорiв
забезпечення (включаючи, договiр(-ори) iпотеки нерухомого майна; договiр(-ори) застави рухомого
майна; договiр(-ори) застави товарiв в оборотi; договiр(-ори) застави прав вимоги; договiр(-ори)
вiдступлення; договiр(-ори) застави прав щодо грошових коштiв на рахунках; та договiр(-ори) про
право договiрного списання з рахункiв), та про надання вiдповiдним особам повноважень на
укладання та пiдписання зазначених договорiв та угод, а також iнших документiв, пов'язаних з
укладенням та забезпеченням зазначених договорiв та угод.
Результати голосування:       
"ЗА" 7 798 845 843  голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах. 
"ПРОТИ" 0  голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних
зборах.
"УТРИМАВСЯ" 0  голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в
загальних зборах.

Прийнято рiшення:
Не розглядати двадцять друге  питання порядку денного у зв_язку з вiдсутнiстю пропозицiй.

Вид загальних зборів

Кворум зборів 100.000000000000
Опис Iнiцiатором позачергових зборiв була Наглядова рада.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Обрання голови, секретаря  та лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 
2. Прийняття  рiшення про схвалення, погодження умов та виконання укладених Товариством
фiнансових документiв (договору про внесення змiн, договорiв про внесення змiн до iснуючих
кредитних договорiв, тощо) та договорiв забезпечення (договору поруки, договорiв iпотеки, застави,
договорiв про право договiрного списання, тощо) та/або надання попередньої згоди та погодження
умов укладання таких правочинiв.

1. Обрання голови, секретаря  та лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 
Результати голосування:       

Дата проведення 17.10.2011

Чергові Позачергові
X



"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в якому визначено 7 798 845 843    голоси, що складає 100,00 % вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй. 
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0  голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0  голосiв, що складає 0 % вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.

Прийнято рiшення з першого питання порядку денного:
Обрати головою зборiв Риженкова Олександра Миколайовича,  секретарем зборiв Надича Iгоря
Богдановича та  обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у складi: Кремень Марина Юрiївна _
голова лiчильної комiсiї, Пономарьова Тетяна Леонiдiвна - член лiчильної комiсiї, Варавка Тетяна
Леонiдiвна - член лiчильної комiсiї.  
Рiшення прийнято 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах Товариства
та є власниками голосуючих акцiй.

2. Прийняття  рiшення про схвалення, погодження умов та виконання укладених Товариством
фiнансових документiв (договору про внесення змiн, договорiв про внесення змiн до iснуючих
кредитних договорiв, тощо) та договорiв забезпечення (договору поруки, договорiв iпотеки, застави,
договорiв про право договiрного списання, тощо) та/або надання попередньої згоди та погодження
умов укладання таких правочинiв.

Результати голосування з другого  питання порядку денного:                        
"ЗА" подано 1 штука бюлетенiв, в якому визначено 7 798 845 843        голоси, що складає 100,00 %
вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0  голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0  голосiв, що складає 0 % вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.

Прийнято рiшення з другого питання порядку денного:

1. З метою проведення Проекту Реструктуризацiї, прийняти рiшення про схвалення Товариством
наступних, укладених вiд iменi Товариства, угод та правочинiв, що вiдповiдають змiсту вiдповiдних
документiв, що наведенi в Додатку № 4(Копiї Нових Фiнансових Документiв) до цього Протоколу



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

ПАТ "Кредитпромбанк"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21666051
Місцезнаходження 01014 Київська область д/н Київ бульв. Дружби народiв, 38
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №520558

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв

Опис ПАТ "Кредитпромбанк" надає емiтенту послуги з вiдкриття рахункiв у
цiнних паперах власникам акцiй, зарахування акцiй на рахунки в цiнних
паперах власникiв, зберiгання акцiй на рахунках в цiнних паперах
власникiв.

044 490-72-80Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

08.04.2010

Міжміський код та телефон 044 490-72-80

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Київська область д/н Київ вул.Тропiнiна, 7 г
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №498004

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв

Опис ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" надає емiтенту
послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: прийом та
зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента,
вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання
операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента.

044 585-42-40Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон 044 585-42-40

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

ТОВ "Аудиторська фiрма "Паритет-аудит"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32569696
Місцезнаходження 83044 Донецька область Пролетарський Донецьк вул.Комунiстична, 4
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

3287

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Опис ТОВ "Аудиторська фiрма "Паритет-аудит" надає емiтенту аудиторськi

послуги з перевiрки рiчної звiтностi.

062 385-98-10Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

27.11.2003

Міжміський код та телефон 062 385-98-10

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя"СПIЧ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32123558
Місцезнаходження 83000 Донецька область д/н Донецьк вул. Постишева, буд. 101
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АБ №100445

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Юридична особа, яка проводить страхування майнових iнтересiв

страхувальника, пов'язанi з вiдшкодуванням страхувальником
заподiяної ним прямої шкоди третiм особам внаслiдок пожежi та/або
аварiї на об'єктi пiдвищеної небезпеки

3325361Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

14.10.2005

Міжміський код та телефон 062- 3325361

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фірма
"ПрайсвотерхаусКуперс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26103903
Місцезнаходження 01032 Україна д/н Київ вул.Жилянська, буд.75
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

0152

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

Вид діяльності 74.12.0 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Договiр № 24975 дс  вiд 15.12.11 на надання аудиторських послуг,

пов"язаних з пiдтвердженням рiчної звiтностi, складеної  згiдно вимог
МСФО.

044 4906738Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон 044 4906777



Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01601 м. Київ д/в м.Київ вул.Шовковича, 42/44
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ № 581354

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності Фондова біржа
Опис ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА

ПФТС» надає емітенту послуги з доступу цінних паперів емітента до
торгів на фондовій біржі.

(044) 277-50-03Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

05.03.2009

Міжміський код та телефон (044) 277-50-03

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА
«ПЕРСПЕКТИВА»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 49000 Днiпропетровська область д/в м. Дніпропетровськ вул. Леніна,30
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ № 453591

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності Фондова біржа
Опис ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА

«ПЕРСПЕКТИВА» надає емітенту послуги з доступу цінних паперів
емітента до торгів на фондовій біржі.

(056) 373-95-94Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

24.03.2008

Міжміський код та телефон (056) 373-95-94



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
11.10.2010 857/1/10 Державна комiсiя з цiнних

паперiв та фондового ринку
України

Іменні прості Бездокументарна
Іменні

           0.01
7798845843

    77988458.43 100.000000
000000

UA4000094395

Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 7798845843шт. Номiнал одного цiнного папера 0.01 грн. Процент в cтатутному
капiталi емiтента  100.00%. Розміщення закрите.

Опис



11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Дата
погашення
облігацій

Номінальн
а вартість

(грн.)

Найменування органу,
що зареєстрував

випуск

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Процент
ставка (%)

Термін
виплати

процентів

Кількість у
випуску
(штук)

Сума
виплаченого
процентного

доходу за
звітний

період(грн.)

Мета емісії - поповненняобіговихкоштівемітента, фінансуванняінвестиційнихпрограм. Закритерозміщення.Фактів лістингу та де лістингу в звітному періоді не було.
Торгівля здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку.
Скасовано 04.11.2011.

Опис

03.10.2007 02.10.2011
1000.00

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

637/2/07 Бездокументарна
Іменні

   150000000.00 13.000000000
000

щоквартальн
о

         150000      2227735.34

Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента, фінансуванняінвестиційних програм. Закритерозміщення.Фактів лістингу та де лістингу в звітному періоді не
було. Торгівля здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку.

Опис

17.01.2008 10.01.2013
1000.00

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

07/2/08 Бездокументарна
Іменні

   600000000.00 16.000000000
000

щоквартальн
о

         600000     12692811.75

Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента, фінансуванняінвестиційних програм. Відкрите розміщення шляхом укладання біржових угод на ПАТ "ФБ
"ПЕРСПЕКТИВА". Фактів лістингу та де лістингу в звітному періоді не було. Торгівля здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку.

Опис

27.05.2010 01.06.2015
1000.00

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

31/2/10 Бездокументарна
Іменні

   140000000.00 18.000000000
000

щоквартальн
о

         140000     24960550.56

Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента, фінансуванняінвестиційних програм. Відкрите розміщення шляхом укладання біржових угод на ПАТ "ФБ
"ПЕРСПЕКТИВА". Фактів лістингу та де лістингу в звітному періоді не було. Торгівля здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку.

Опис

22.07.2011 09.02.2016
1000.00

ДКЦПФР95/2/11 Бездокументарна
Іменні

   100000000.00 16.000000000
000

щоквартальн
о

         100000      4019279.06

11.2.2. Дисконтні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Дата
погашення
облігацій

Номінальна
вартість

(грн.)

Найменування органу, що зареєстрував
випуск

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Кількість у випуску
(штук)

Загальна номінальна
вартість (грн.)

Форма існування та форма
випуску

Опис

д/н д/н           0.00               0            0.00д/н
д/н



11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігаціі

Дата
реєстрації
випуску

Дата
погашення
облігацій

Номінальна
вартість

(грн.)

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Форма існування та
форма випуску

Загальна
номінальна вартість

(грн.)

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено емісію

Кількість у
випуску (штук)

Опис

д/н д/н           0.00 д/н
д/н

           0.00              0



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

 1364476.0001.Виробничого призначення  1507805.000        0.000        0.000  1364476.000  1507805.000
  734628.000- будівлі та споруди   730867.000        0.000        0.000   734628.000   730867.000
  556142.000- машини та обладнання   598796.000        0.000        0.000   556142.000   598796.000
   57800.000- транспортні засоби   155614.000        0.000        0.000    57800.000   155614.000
   15906.000- інші    22528.000        0.000        0.000    15906.000    22528.000
   27272.0002.Невиробничого призначен    45190.000        0.000        0.000    27272.000    45190.000
   23331.000- будівлі та споруди    42044.000        0.000        0.000    23331.000    42044.000
    1619.000- машини та обладнання     1197.000        0.000        0.000     1619.000     1197.000
     766.000- транспортні засоби      746.000        0.000        0.000      766.000      746.000
    1556.000- інші     1203.000        0.000        0.000     1556.000     1203.000
 1391748.000Усього  1552995.000        0.000        0.000  1391748.000  1552995.000

Пояснення : Станом на 31.12.2011 р. на балансi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" числяться основнi засоби виробничого і
невиробничого призначення. Виробничого призначення числяться за  залишковою
вартiстю - 1 507 805 тис.грн. Невиробничого призначення числяться за
залишковою вартістю 45 190 тис.грн.Середнiй рiвень зносу основних засобiв на
звiтну дату складає 28,9%. Повністю  амортизовані основні засоби дорівнюють -
37 371 тис.грн., що становить - 1,7 % первiсної вартостi основних засобiв. 
Окремо по групах  первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2011 року
складає:
- будiвлi та споруди - 924 412 тис. грн. - машини та обладнання - 974 310 тис.
грн. - транспорт - 205 620 тис. грн. - iнструменти та iнвентар - 45 280 тис.
грн.- багаторiчнi насадження - 144 тис.грн. - бiблiотечнi фонди - 257 тис.
грн. - малоцiннi необоротнi активи - 36 568 тис. грн. - тимчасові (нетитульні)
споруди - 70 тис.грн.-iнвентарна тара - 144 тис. грн., iншi необоротнi
матерiальнi активи - 84 тис.грн. 
Знос на кiнець року складає: - будiвлi та споруди - 151 501 тис. грн. - машини
та обладнання - 374 317 тис. грн. - транспорт - 49 260 тис. грн. - iнструменти
та iнвентар - 21 785 тис. грн.- багаторiчнi насадження - 42 тис.грн. -
бiблiотечнi фонди - 257 тис. грн. - малоцiннi необоротнi активи - 36 568 тис.
грн. - iнвентарна тара - 143 тис. грн., iншi необоротнi матерiальнi активи -
40 тис.грн. 
Термiн використання основних засобiв визначається окремо по кожному об'єкту, а
по групах коливається в наступних дiапазонах: будiвлi та споруди - вiд 20 до
55 рокiв, машини та обладнання - вiд 5 до 60 рокiв, транспортнi засоби - вiд 5
до 20 рокiв, iншi засоби - вiд 3 до 10 рокiв. Значнi коливання строку
корисного використання основних засобiв обумовленi залежнiстю вiд ступенi
агресивностi середовища, в якому вони використовуються. У зв'язку з
безперервним процесом основного виробництва, бiльшiсть основних засобiв
використовуються цiлодобово. Ступiнь використання основних засобiв всiх груп -
100% (за часом використання та) 40...90% (технологічне використання).
Переважна бiльшiсть об'єктiв основних засобiв використовуються за виробничим
призначенням, частка об'єктiв основних засобiв невиробничого призначення за
залишковою вартiстю становить -  3,0%. 
У 2011 роцi вiдбулися змiни у первiснiй (переоцiненiй) вартостi основних
засобiв, якi обумовленi збiльшенням на 288 043 тис. грн., у тому числi за
рахунок: 
-прийняття до облiку необоротних матерiальних активiв на суму 312 260
тис.грн., тому числi: 
 введених в дiю нових основних засобiв - 305 456 тис. грн.



 введених в експлуатацiю iнших необоротних матерiальних активiв, що входять до
складу основних засобiв (малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та iнвентарна
тара) - 6 804 тис. грн. 
Вказанi надходження здiйсненi: за рахунок капiтального будiвництва - на суму
10 850 тис.грн. та за рахунок придбання (виготовлення) - на суму 301 410
тис.грн. 
-та зменшення на 24 217 тис. грн., за рахунок лiквiдацiї та продажу
необоротних активiв  
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi як складової основних засобiв на
початок 2011 року врахована в сумi 12 608 тис. грн.; знос - 3 330 тис. грн.;
залишкова вартiсть - 9 278 тис. грн. На кiнець 2011 року первiсна вартiсть
iнвестицiйної нерухомостi склала 10 701 тис. грн., знос склав 3 144 тис. грн.,
На кiнець звiтного перiоду  iнвестицiйна нерухомість  переведена в  групу
будинки і споруди (первiсною вартiстю 10 701 тис.грн.). 
Станом на кiнець 2011 року пiдприємство здає в операцiйну оренду iншi основнi
засоби первiсною вартiстю 29 912 тис.грн., якi враховуються на балансi
пiдприємства, але тимчасово не використовуються в господарськiй дiяльностi
Станом на 01.01.2012 року завод не має на балансi основних засобiв, щодо яких
iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi. Станом на
31.12.2011 р. в якостi забезпечення отриманих кредитних коштiв в заставу
оформленi основнi засоби загальною балансовою вартiстю 978 594 тис.грн.
Додатково вiдомостi про основнi засоби наведено в примiтках до балансу.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні

активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх

періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(3037152.000 тис.грн. ) більше скоригованого

статутного капіталу(77988.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,

розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

     3037152
       77988
       77988

     1851326
       77988
       77988



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X     4391111.00X X
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"  18.000       20000.0021.08.2008 10.07.2015
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"   8.290       23770.0018.08.2008 10.07.2015
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"  10.000       73434.0024.04.2008 10.07.2015
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"  18.000       29705.0024.04.2008 10.07.2015
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"   8.290       35954.0021.05.2008 31.12.0014
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"  10.000       78619.0003.12.2008 10.07.2015
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"  10.000        9268.0003.07.2008 10.07.2015
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"  18.000       11567.0010.12.2010 31.12.2014
ПАТ "Кредитпромбанк"  18.000        1830.0023.12.2009 31.12.2014
ПАТ "Кредитпромбанк"  18.000        1801.0025.05.2010 31.12.2014
ПАТ АКБ "СIТI БАНК"   8.290       63727.0021.06.2007 31.12.2014
ПАТ "Унiкредит банк"   8.290      137585.0027.07.2007 31.12.2014
Hawersak   4.800       16795.0031.10.2007 31.12.2014
Wilton   4.800       98874.0031.10.2007 31.12.2014
ДОД АТ "Райффайзен банк Аваль"   8.290      634997.0012.11.2007 31.12.2014
ПАТ "ПУМБ"   9.000      206538.0009.01.2009 21.12.2014
ПАТ "Кредит Європа Банк"   8.290       81152.0028.01.2008 31.12.2014
ПАТ "ВТБ Банк"  18.000        7863.0029.01.2008 31.12.2014
ПАТ "ВТБ Банк"   8.290      121201.0004.02.2009 31.12.2014
ПАТ "ВТБ Банк"   8.290       66718.0025.06.2008 31.12.2014
ПАТ "Ерсте Банк"   8.290      156496.0025.02.2008 31.12.2014
ПАТ "IНГ Банк"   8.290      156097.0021.07.2008 31.12.2014
БНП Париба   4.790     1695955.0023.07.2008 31.12.2014
БНП Париба   2.580      188722.0011.06.2008 31.12.2014
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"  18.000        1483.0012.05.2011 31.12.2014
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"  18.000       12462.0010.06.2011 20.01.2015
ПАТ "Унiкредит Банк"   4.890       86793.0019.07.2007 31.12.2004
ПАТ "ВТБ Банк"  10.000       28984.0018.02.2011 30.09.2015
ПАТ "ВТБ Банк"   2.500       12078.0027.04.2011 30.04.2016
ПАТ "ВТБ Банк"   2.500       59709.0014.06.2011 14.08.2015
ПАТ "ВТБ Банк"   2.500        9848.0027.07.2011 27.06.2016
ПАТ "ВТБ Банк"   2.500       21174.0027.07.2011 27.06.2016
ПАТ "ВТБ Банк"   2.500       48111.0027.04.2011 27.07.2015
ПАТ "ВТБ Банк"   2.500       50815.0017.08.2011 17.10.2015
ПАТ "ВТБ Банк"   2.500       24670.0016.09.2011 16.08.2015
ПАТ "ВТБ Банк"   2.000        5934.0026.09.2011 26.05.2015
ПАТ "Альфа-Банк"   2.500       22762.0015.12.2010 17.01.2014
ПАТ "Альфа-Банк"   9.250       87620.0030.03.2011 31.10.2014
Зобов'язання за цінними паперами X      286776.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X      286714.00X X
Облiгацiї процентнi Серiя С  18.000       53842.0031.10.2009 10.01.2013
Облiгацiї процентнi Серiя D  18.000      135528.0030.09.2010 01.06.2015
Облiгацiї  процентнi Серiя Е  16.000       97344.0010.10.2011 09.02.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X



Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X          62.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за
кожним видом):

X       41426.00X X

Зобов'язання щодо викупу цiнних паперiв   0.000       41426.0023.03.2011 31.12.2011
Податкові зобов'язання X       69447.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X       66387.00X X
Інші зобов'язання X     4469611.00X X
Усього зобов'язань X     9324758.00X X
Опис: Зобов'язання Товариства складаються з: 

Непогашених частин боргу за банкiвськими позиками
за 38 довгостроковими та короткостроковими
кредитами в нацiональнiй та iноземнiй валютi
загальною сумою 4 391 111 тис.грн. В залежностi вiд
характеру заборгованостi, вказана сума кредитiв в
звiтностi врахована в ряд.440 та 500 Балансу. 
Зобов'язань за цiнними паперами - вiдсотковими
облiгацiями загальною сумою 286 714 тис.грн. Вказанi
зобов'язання в звiтностi  вiдображенi за вирахуванням
з номiнальної вартостi  витрат на випуск та
розмiщення цiнних паперiв та дисконту при
розмiщеннi.
Заборгованостi за векселями виданими, згiдно умов
договорiв, за отриманi товари, роботи, послуги, у сумi
62 тис. грн.;
Непогашеної частини боргу за iнвестицiями по викупу
цiнних паперiв (акцiї ПАТ "ДМЗ" - 41 426 тис.грн.)
Податкових зобов'язань, якi складаються з: 
ПДФО - 5 858 тис.грн., 
податку на прибуток - 61 237 тис. грн.
збору за забруднення навколишнього середовища - 2
323 тис.грн.
iнших податкiв - 29 тис.грн.
А також iнших зобов'язань, що складаються з: 
- кредиторської заборгованiсть за товари, роботи,
послуги у сумi 3 105 353 тис. грн. 
- з одержаних авансiв, отриманих вiд покупцiв
продукцiї, товарiв, робiт, послуг - 416 551 тис. грн.,
- iншi довгостроковi зобовязання - 11 496 тис. грн.;
- поточна заборгованiсть по довгостроковим
зобовязанням - 744 379 тис. грн.;
- з оплати працi - 33 376 тис. грн.; 
- зi страхування -26 391 тис. грн., 
- Податкового кредиту (21 185 тис.грн.) та кредитового
сальдо по податковим зобов'язання (166 тис.грн.)  по
ПДВ
- Розрахункiв по виконавчим документам - 458 тис.
грн.
- Заборгованостi пiдзвiтним особам - 27 тис. грн.
- Заборгованостi по вiдсоткам за користування
позиковими коштами - 13 040 тис.грн.
- Заборгованостi по розрахунках з учасниками
(дивiденди)- 94 829 тис.грн. згiдно з протоколом № 12
вiд 15.04.2008р.
- Заборгованостi перед iншими кредиторами - 2 360
тис. грн. у складi яких переважно облiковується дрiбна



Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

кредиторська заборгованiсть по операцiях, не
пов'язаних з основною господарською дiяльнiстю.

Заборгованiсть по зворотнiй фiнансовiй допомозi - 66
387 тис. грн.



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній

формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої

продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8

   1 Виробництво чавуну 1212 тис. т.      4712247.00           42.10 1153      4180488.00           18.73
   2 Виробництво  листа 327 тис. т.      2046907.00           18.30 327      2064683.00            9.25
   3 Збагачення вугільного концентрату 3697 тис. т.      3736922.00           33.40 3725      8205132.00           36.75
   4 Виробництво сортової сталі 98,3 тис. т.       692042.00            6.20 162       805085.00            3.61



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3
   1 Виробництво чавуну           24.20
   2 Виробництво  листа           11.10
   3 Збагачення вугільного концентрату           21.50
   5 Виробництво сортової сталі            5.30



14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію

випуску
Найменування особи гаранта дентифікаційний код за ЄДРПОУ

гаранта
Місцезнаходження гаранта

1 2 3 4 5

Опис Забезпечення за даними облiгацiями оформлене договором добровiльного страхування, укладеного Емiтентом з страховою компанiєю - товариством з додатковою вiдповiдальнiстю
"Страхова компанiя "СПIЧ". Розмiр забезпечення становить 671 808 000,00 грн. Вигодонабувачами за вказаним договором страхування є власники даних облiгацiй. Предметом
страхування є майновi iнтереси власникiв облiгацiй, пов`язанi зi збитками, завданими власникам внаслiдок невиконання Емiтентом зобов`язань щодо погашення облiгацiй та/або
несплати процентного доходу. Тобто, у разi несплати ПрАТ "ДМЗ" процентного доходу за даними облiгацiями у належнi строки або непогашення номiнальної вартостi даних облiгацiй
у визначений термiн погашення, власними облiгацiй можуть звертатися у страхову компанiю за вiдшкодування збиткiв

17.10.2008 07/2/08 Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
"Страхова компанiя "СПIЧ"

32123558 83000 м.Донецьк вул. Постишева, буд.101



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення

Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

26.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  .  .
22.06.2011 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних

паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного
капіталу

25.06.2011



ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
(попередня назва до 29.04.2011року - ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД") далi - "Товариство" створене
шляхом реорганiзацiї у формi перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЕРИТ", зареєстрованого розпорядженням Донецького
мiського голови №561 вiд 25.04.2000 р., у ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД". Товариство є
правонаступником щодо всiх прав та обов'язкiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЕРИТ". Товариство створене на засадах угоди шляхом
об'єднання майна, фiнансового та iнтелектуального капiталу, та
пiдприємницької дiяльностi для систематичного одержання прибутку.
Основнi види дiяльностi за звiтний перiод - виробництво чавуну, сталi
та феросплавiв, оброблення металевих вiдходiв та брухту,
професiйно-технiчна освiта, будiвництво будiвель, iншi види оптової
торгiвлi, надання iнших мiсць для тимчасового проживання, не
вiднесених до iнших групувань. Злиття, приєднання, подiлу, видiлу,
перетворення не було.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв.
Керування пiдприємством здiйснює Генеральний директор - голова
Правлiння через сформований виконавчий орган Товариства - Правлiння
Товариства. Контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав
акцiонерiв здiйснює Наглядова рада Товариства. Контроль за
результатами фiнансово - господарської дiяльностi здiйснює Ревiзiйна
комiсiя Товариства.  Всi цi пiдроздiли знаходяться за адресою
реєстрацiї пiдприємства - 83062, Донецька область, мiсто Донецьк,
вулиця Iвана Ткаченка, будинок 122. 
Товариство має представництво  та фiлiї:
Представництво приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" -
металургiйний завод" у мiстi Київ, мiсцезнаходження: 04119, м. Київ,
вулиця Якiра, будинок 8/81;  
Фiлiя "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" приватного
акцiонерного товариства "Донецьксталь"-металургiйний завод",
мiсцезнаходження: 85334, Донецька обл., Красноармiйський район,
селище мiського типу Удачне, вулиця Железнодорожна, будинок 53 - де
сконцентровано збагачувальне виробництво товариства; 
Фiлiя "Металургiйний комплекс" приватного акцiонерного товариства
"Донецьксталь"-металургiйний завод",  мiсцезнаходження: 83062,
Донецька область, мiсто Донецьк,  вулиця Iвана Ткаченка, будинок 141
- де  сконцентровано домене, мартенiвське, ливарне виробництво, а
також цех переробки шлаку, цех металоконструкцiй,  будiвельний цех,
копровий цех, киснево-компресорний  цех, ТЕЦ та iншi.
Основним виробничим цехом фiлiї "Збагачувальна фабрика "Свято -
Варваринська" ПрАТ "ДМЗ" є головний корпус у якому безпосередньо
вiдбувається переробка рядового вугiлля з метою випуску продуктiв
збагачення: вугiльного концентрату марки "К".



Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним
перiодом не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї товариства до
Емiтента не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до
Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в
Українi" та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО).
Облiкова полiтика товариства затверджена наказом вiд 27.12.2007 № 162
"Про облiкову полiтику".
Облiк та оцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних
активiв здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Амортизацiя основних засобiв, об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi i
iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних
матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховувалась iз
застосуванням прямолiнiйного методу. Нарахування амортизацiї
малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв
здiйснювалось у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100%
вартостi.
Облiк та оцiнка нематерiальних активiв здiйснювались вiдповiдно до
П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Нарахування амортизацiї
нематерiальних активiв здiйснювалось протягом термiну корисного
використання з застосуванням прямолiнiйного методу.
Облiк та оцiнка запасiв пiдприємства здiйснювались вiдповiдно до
П(С)БО 9 "Запаси".При списаннi запасiв на виробництво, продаж або
iнше вибуття встановлено  метод собiвартостi перших за часом
надходження запасiв (ФIФО), в роздрiбнiй торгiвлi i громадському
харчуваннi - по цiнам продаж.
Транспортно-заготiвельнi витрати (ТЗВ) у зв'язку з придбанням запасiв
включались в собiвартiсть придбаних запасiв, або вiдображались на
окремих субрахунках кожного рахунку облiку запасiв з помiсячним їх
розподiлом по середньому вiдсотку. Предмети, що використовуються
протягом не бiльше одного року,або нормального операцiйного циклу,
якщо вiн бiльше одного року, зокрема:
Iнструменти, господарський iнвентар, спецiальнi оснащення,
спецiальний одяг тощо враховувались у складi малоцiнних та
швидкозношуваних предметiв (МШП). Вартiсть МШП, якi переданi в
експлуатацiю, списувались з балансу з подальшим веденням оперативного
кiлькiсного облiку таких  предметiв за мiсцями експлуатацiї та
матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного
використання.
Облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснювались до П(С)БО
10 "Дебiторська заборгованiсть". Для визначення чистої реалiзацiйної
вартостi дебiторської заборгованостi на дату балансу обчислюється
резерв сумнiвних боргiв. Величина сумнiвних боргiв визначається за
методом застосування  абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 11
"Зобов'язання". Ранiше визнанi  зобов'язання, якi не пiдлягали
погашенню на дату балансу включались до складу доходiв звiтного
перiоду. Для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат на виплату



вiдпусток працiвникам  створювалось забезпечення виплат вiдпусток.
Облiк та оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснювались вiдповiдно до
П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Облiк  та оцiнка доходiв здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 15
"Дохiд". Оцiнка ступеню завершеностi операцiй по наданню послуг
здiйснювалась шляхом вивчення обсягу виконаних робiт, послуг з
оформленням двостороннiх актiв за виключенням випадкiв, якщо дохiд
вiд надання послуг не можливо було визнати.
Вiдображення витрат у бухгалтерському облiку здiйснювалось вiдповiдно
до П(С)БО 16 "Витрати".
Облiк витрат на виробництво i калькуляцiя виробничої собiвартостi
продукцiї, робiт, послуг для  основних цехiв здiйснювалась по
передiльному методу, для ремонтних цехiв - позаказного, для
допомiжних пiдроздiлiв - простого методу.
Вартiсть реалiзованої покупної продукцiї оцiнювалась по цiнi можливої
реалiзацiї.
Постiйнi та змiннi загальновиробничi витрати  розподiлялись з
використанням бази розподiлу величини прямих витрат включаємих у
виробничу собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг).

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
приватного акціонерного товариства 
«Донецьксталь» – металургійний завод»
 за 2011 рік

Адресат:      акціонери  ПрАТ «Донецьксталь» –      металургійний
завод»
              керівництво  ПрАТ «Донецьксталь» –      металургійний
завод»

м. Донецьк 
2012 р.

Вступний параграф:

Основні відомості про емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексту – Товариство).
Код за ЄДРПОУ: 30939178.
Місцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122.
Дата проведеної державної реєстрації: 09.08.2002.

Опис обсягу аудиторської перевірки.
Незалежну перевірку проведено у відповідності до Закону України про
“Аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р. N 140-V,  Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, прийнятих рішенням Аудиторської
палати України від 31 березня 2011 р. N 229/7 в якості національних,
зокрема Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг 700, 705, 706, 720.  Ці
стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську
перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що



фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Незалежну перевірку проведено з урахуванням «Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів»,
затвердженим рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360.

Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової
звітності:

o Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2011 року.
o Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2011 рік.
o Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2011 рік.
o Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2011 рік.
o Примітки до фінансової звітності за 2011 рік.

Облікова політика Товариства:

Облікова політика Товариства базується на Національних П(С)БО в
Україні та затверджена наказом по Товариству. При цьому:
Облiк та оцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних
активiв здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Амортизацiя основних засобiв, об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi i
iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних
матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховувалась iз
застосуванням прямолiнiйного методу. Нарахування амортизацiї
малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв
здiйснювалось у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100%
вартостi.
Облiк та оцiнка нематерiальних активiв здiйснювались вiдповiдно до
П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Нарахування амортизацiї
нематерiальних активiв здiйснювалось протягом термiну корисного
використання з застосуванням прямолiнiйного методу.
Облiк та оцiнка запасiв пiдприємства здiйснювались вiдповiдно до
П(С)БО 9 "Запаси".При списаннi запасiв на виробництво, продаж або
iнше вибуття встановлено  метод собiвартостi перших за часом
надходження запасiв (ФIФО), в роздрiбнiй торгiвлi i громадському
харчуваннi - по цiнам продаж.
Транспортно-заготiвельнi витрати (ТЗВ) у зв'язку з придбанням запасiв
включались в собiвартiсть придбаних запасiв, або вiдображались на
окремих субрахунках кожного рахунку облiку запасiв з помiсячним їх
розподiлом по середньому вiдсотку. Предмети, що використовуються
протягом не бiльше одного року,або нормального операцiйного циклу,
якщо вiн бiльше одного року, зокрема:
Iнструменти, господарський iнвентар, спецiальнi оснащення,
спецiальний одяг тощо враховувались у складi малоцiнних та
швидкозношуваних предметiв (МШП). Вартiсть МШП, якi переданi в
експлуатацiю, списувались з балансу з подальшим веденням оперативного
кiлькiсного облiку таких  предметiв за мiсцями експлуатацiї та
матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного
використання.
Облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснювались до П(С)БО
10 "Дебiторська заборгованiсть". Для визначення чистої реалiзацiйної
вартостi дебiторської заборгованостi на дату балансу обчислюється
резерв сумнiвних боргiв. Величина сумнiвних боргiв визначається за



методом застосування  абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 11
"Зобов'язання". Ранiше визнанi  зобов'язання, якi не пiдлягали
погашенню на дату балансу включались до складу доходiв звiтного
перiоду. Для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат на виплату
вiдпусток працiвникам  створювалось забезпечення виплат вiдпусток.
Облiк та оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснювались вiдповiдно до
П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Облiк  та оцiнка доходiв здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 15
"Дохiд". Оцiнка ступеню завершеностi операцiй по наданню послуг
здiйснювалась шляхом вивчення обсягу виконаних робiт, послуг з
оформленням двостороннiх актiв за виключенням випадкiв, якщо дохiд
вiд надання послуг не можливо було визнати.
Вiдображення витрат у бухгалтерському облiку здiйснювалось вiдповiдно
до П(С)БО 16 "Витрати".
Облiк витрат на виробництво i калькуляцiя виробничої собiвартостi
продукцiї, робiт, послуг для  основних цехiв здiйснювалась по
передiльному методу, для ремонтних цехiв - позаказного, для
допомiжних пiдроздiлiв - простого методу.
Вартiсть реалiзованої покупної продукцiї оцiнювалась по цiнi можливої
реалiзацiї.
Постiйнi та змiннi загальновиробничi витрати  розподiлялись з
використанням бази розподiлу величини прямих витрат включаємих у
виробничу собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг).
Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне
представлення фінансової звітності:
Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку
та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності
до Національних положень  (стандартів) бухгалтерського обліку та
вимог чинного законодавства. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: 
- вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових
оцінок, які відповідають особливостям діяльності товариства;
- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю
стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів,
з ціллю виключення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки. 
Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової
звітності:
Обов'язок аудитора полягає у висловлюванні  думки про достовірність
наданої фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту. 
Аудит включає проведення процедур, необхідних для отримання
аудиторських доказів у відношенні числових показників і приміток  до
фінансової звітності. Вибір належних процедур ґрунтується на
професійній думці аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвого
спотворення фінансової звітності внаслідок фінансових зловживань або
помилок. Оцінка таких ризиків включає розгляд системи внутрішнього
контролю за підготовкою і достовірністю фінансової звітності з метою
розробки аудиторських процедур, застосовних в даних обставинах, але
не для цілей висловлювання думки щодо ефективності системи
внутрішнього контролю. Окрім цього, аудит включає оцінку доцільності
вживаної облікової політики і обґрунтованості допущень, зроблених
керівництвом, а також оцінку представлення фінансової звітності в
цілому. 



Тобто Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих
фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

МСА 705 розглядає відповідальність аудитора за надання
відповідного звіту за обставин, якщо, формулюючи думку згідно з МСА
700, аудитор доходить висновку про необхідність модифікації
аудиторської думки щодо фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки
До модифікації думки аудитора призвело наступне:
Аудитор не приймав участі в проведенні  інвентаризації оборотних і
необоротних активів та зобов’язань, тому не має змоги отримати
достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо
цих статей, проте доходять висновку, що можливий вплив на фінансову
звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим,
проте не всеохоплюючим.

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності
Факти, що призвели до модифікації думки аудитора, викладені у

параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», не є
суттєвими та всеохоплюючими щодо: невідповідності національним
положенням (стандартам) бухгалтерського обліку; невідповідного
використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового
аналізу діяльності емітента (МСА 570); невідповідності інших фактів
та обставин, які впливають на достовірність фінансової звітності в
цілому.  

Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу
для висловлення незалежної умовно-позитивної думки.
На думку аудитора: 
 дійсний фінансовий стан та результат діяльності ПрАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ»
- МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», за винятком впливу питання, про яке йдеться у
параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», в
цілому відповідає річній фінансовій звітності Товариства станом на
31.12.2011 р.;
 визначена концептуальна основа фінансової звітності, використана при
складанні фінансових звітів, відповідає діючому законодавству України
в сфері бухгалтерського обліку та звітності;
інформація в фінансових звітах, які відповідають діючому
законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності, за
винятком можливого впливу питань, викладених у параграфі «Підстава
для висловлення умовно – позитивної думки», відображена достатньо
справедливо й достовірно, згідно з визначеною концептуальною основою
фінансової звітності.
Інша допоміжна інформація

Висловлення думки щодо відповідності чистих активів вимогам
законодавства.
В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано
достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про те, що
розрахунок   вартості чистих активів акціонерного товариства (3 037
152 тис. грн.) відповідає вимогам положенням  п.3 статті  155
"Статутний  капітал  акціонерного товариства"  Цивільного кодексу
України. 



Висловлення думки щодо іншої інформації в документах, що містять
перевірену аудитором фінансову звітність
В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, на підставі МСА 720,
було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок, що
інша інформація, яка розкривається емітентом та подається до Комісії
згідно із «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних
паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1591 не містить значних
невідповідностей чи викривлень, та у всіх суттєвих аспектах
відповідає перевіреній фінансовій звітності. 

Висловлення думки щодо виконання значних правочинів
Значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення товариством
власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова
вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і
більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої
річної фінансової звітності;
Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині
вимог до закону. Товариство у 2011 році відповідно до ст. 70 Закону
України «Про акціонерні товариства» мало виконання значних правочинів
(10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності) Вартість активів станом на
31.12.2010 року складає 10 458 445 тис. грн. Сума мінімального
правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 1 045 845
тис. грн.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, аудитори
можуть зробити висновок про те, що виконання значних правочинів
протягом звітного періоду відповідало вимогам Статуту Товариства та
ст. 70 Розділу XIII Закону України «Про акціонерні товариства» від 17
вересня 2008 р. N 514-VI.

Висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі
стану внутрішнього аудиту

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, вважає за
необхідне зазначити наступне:
Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження
активів, повноти і точності облікової документації та включає
адміністративний та бухгалтерській контроль.
Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між
працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги
зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції
повноваження.
Бухгалтерській контроль забезпечує збереження активів Товариства,
достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і
подальший контроль.
Загальні збори акціонерів за минулі три роки скликалися та
проводилися регулярно та у відповідності до діючого законодавства.
Органи управління Товариством діють на підставі Положень,
затверджених загальними зборами акціонерів.
Товариство не обрало корпоративного секретаря, цю функцію виконує



Дирекція з управління власністю.
Товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного
управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону
України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що
система внутрішнього контролю у Товаристві функціонує.

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства

Аудитор, згідно з МСА 240, несе відповідальність за отримання
достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через
властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі
суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у
тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до
МСА.

Основні відомості про аудиторську фірму:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет -
аудит”.
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №
3287 , видане рішенням АПУ від 27.11.2003 р. № 129. Термін дії – до
30 жовтня 2013 року.
83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.
 (062) 385-98-10.

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 46-А від 24
лютого 2012 р. 
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з
23.03.2012 по 27.03.2012 р. 

Дата видачі звіту:  27.03.2012р.

Звіт незалежного аудитора виконано у трьох оригінальних
примірниках, один з яких залишено в архіві аудиторської фірми.

Директор          І. Ю. Захаркіна
(Сертифікат серії А № 003626 вид. Аудиторською 
палатою України  29.01.99 р., термін дії до 29.01.13)

Аудитор                          А. М. Козлов
(Сертифікат серії А № 003628 вид. Аудиторською 
палатою України  29.01.99 р., термін дії до 29.01.13)

Адреса: 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
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 положення
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 в загальному об'ємі
постачання
ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" поставляє чавун
передільний, чавун ливарний, біля 260 профілерозмірів сортового
прокату: профілі круглі, шестигранні, квадратні, смугові, арматурні,
фасонні, у тому числі полособульб  судновий; прокат для лемеша й
ножів землерийних і сільськогосподарських машин; смуги ресорні;
прокат товстолистовий гарячекатаний й товстолистовий конструкційний
гарячекатаний  з вуглецевих звичайної якості, якісних конструкційних
пружинних і інструментальних, а також низьколегованих і легованих
суднових, котельних, а також ресорно-пружинних марок сталі.

Продукція підприємства використовується практично у всіх галузях
промисловості, а особливо в машинобудуванні (автомобілебудування,
сільськогосподарське машинобудування, суднобудування), цементній
промисловості, будівництві.
Перспективність продукції підприємства не викликає сумнівів. Однак
для зміцнення завойованих позицій на ринку, максимального задоволення
потреб замовників, поліпшення якості продукції, що виробляється,  на
підприємстві проводиться робота з вивчення потреб ринку в нових видах
металопродукції  і освоєнні відповідних. 

Сезонні об'єми виробництва продукції ПрАТ "Донецьксталь" -
металургійний завод" обумовлені поточною ситуацією на ринку металу та
станом виробничого обладнання. До постійних факторів, які впливають
на зміну попиту на металопродукцію можна віднести прагнення трейдерів
поповнити складські запаси в період січень - березень, а також свято
Рамазан в мусульманських країнах (в період 21 серпня - 21 вересня) й
сезон мусонів в липні - початку вересня, коли споживання значно
знижається.

За  2011 рік  підприємством було реалізовано 1 153 138,4 т. чавуну,
327 108,5 т. листового прокату, 91 729 т сортового прокату.
Основними ринками збуту продукції для ПрАТ "Донецьксталь" -
металургійний завод" традиційно є країни СНГ (Росія, Грузія, Арменія,
Беларусь і др.), Європи (Італія, Франція, Германія), Ближнього Сходу
(Турція, Іран, Ірак, Єгипет), США, Мексика.
Оскільки, велика частина регулярних, стабільних грошових надходжень
на підприємство здійснюється від основних клієнтів, то інформація про
обставини взаємодії з ними є стратегічною й конфіденціальною. До того
ж, враховуючи політичну обстановку в Україні, розвиненість структур
забезпечення інформацією у найбільших конкурентів, вважаємо
неможливим надання інформації про основних клієнтів у розрізі
конкретних покупців.

Договори купівлі-продажу укладаються напряму з  ПрАТ "Донецьксталь" -
металургійний завод". Відвантаження товару виконується кінцевим



споживачам й торгівельним організаціям.            
Для збуту продукції використовуються  методи "активних" продажів,
коли ініціатива контакту йде від продавця, і "пасивних" продажів,
коли ініціатива контакту йде від покупця продукції.

Ціна на брикети залізорудні коливалася на протязі всього 2011 року.
Найвищою вона була у жовтні: 1114,94 грн./т (з ПДВ), а найнижчою - у
грудні: 924,00 грн./т (з ПДВ).
По цінах на залізну руду, відповідно до її класу, на протязі року
відмічалось зниження у зимові місяці (337,19 грн./т (з ПДВ) за руду
29 кл.; 766,20 грн./т (з ПДВ) за руду 22 кл.) й підвищення навесні,
влітку та восени (до 441,41 грн./т (з ПДВ) за руду 29 кл.; й до
854,17 грн./т (з ПДВ) за руду 22 кл.).  
Ціни на вапняк й доломіт відзначилися стійкістю й увесь рік ціна на
вапняк була 177,76 грн./т (з ПДВ), на доломіт - 2028,59 грн./т (з
ПДВ).
В динаміці цін на феросплави на протязі 2011 року не можна було
зафіксувати якусь стабільність - вони то знижалися, то зростали.
Найвищими ціни були у вересні: на феросилікоморганець МнС17 -
17058,24 грн./т (з ПДВ), на феросиліцій ФС65 - 16857,20 грн./т (з
ПДВ), на ферохром - 23310,00 грн./т (з ПДВ).

Основна продукція Філії "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська":
- Вугільний концентрат марки "К" 0-100мм (ТУ У
10.1-34849944-001:2010), призначений для коксування, використовується
як паливо в металургійному виробництві.
- Вугільний концентрат сорту "Преміум" 0-100мм  (ТУ У
10.1-34849944-003:2010) поліпшеної якості за показниками вологи,
зольності та сірки. Призначений для коксування, використовується як
паливо в металургійному виробництві.
- Промпродукт (ТУ У 10.1-34849944-002:2010). Використовується як
паливо для теплових електростанцій. 
Збагачувальна фабрика призначена для переробки рядового вугілля марки
"К" ПАТ "Шахтоуправління "Покровське".
За  2011р фактично перероблено - 6 732,5 тис.т. рядового вугілля та
випущено - 3 636 тис.т. вугільного концентрату марки "К". 
Забезпечення збагачувальної фабрики сировиною планується в обсязі
100% рядовим вугіллям марки "К" ПАТ "ШУ "Покровське". З врахуванням
програми перспективного розвитку ПАТ "ШУ "Покровске" фахівцями ПрАТ
"Донецьксталь"-металургійний завод" пропрацювало безліч технологічних
концепцій, що враховують світовий досвід вживання найбільш досконалих
способів збагачення вугілля і обезводнення продуктів збагачення в
країнах з високорозвиненою ринковою економікою.

Металургійний комплекс - основа індустрії. Чорні метали називають
хлібом промисловості. Чорні метали широко використовуються в
машинобудуванні, будівництві, транспорті й усіх без винятку галузях
народного господарства, витримуючи гостру конкуренцію з боку
пластмас, кераміки й інших сучасних матеріалів. Але на противагу
недалекому минулому, зараз вже за рівнем виробництва чавуну, сталі й
прокату не судять про економічну могутність країни.
Винятково велике комплексо - і районообразуюче значення
металургійного комплексу в територіальній структурі господарства
України. Він відіграє відчутну роль у міжнародному розділі праці.



Частка неблагородних металів й виробів становить 30% експорту
України. І, з погляду  міжнародного попиту, необхідно постійно
поліпшувати якість металопродуктів, забезпечивши їхню
конкурентоспроможність на дуже вимогливому світовому ринку,
збільшувати частку електросталі й феросплавів, труб і т.д.
Для розвитку чорної металургії в Україні є всі умови: величезна,
компактно розміщена сировинна база (залізні, марганцеві руди,
вогнетриви, флюсові вапняки й ін.); споживач (металоємне
машинобудування); густа транспортна мережа; значні паливні (коксівне
вугілля) і трудові ресурси.
Виробництво чорних металів зосереджене переважно на підприємствах
повного циклу, розміщених у трьох районах - у Придніпров'ї, Донбасі,
Приазов'ї.
Основним способом виплавки чавуну й сталі залишається
доменно-мартенівський. Значними його недоліками є: більша матеріало-
і трудомісткість; забруднення навколишнього середовища. З 1956 року
використовується киснево-конверторний спосіб виплавки сталі. Він
значно ощадливіший, дозволяє переплавляти металобрухт, дає можливість
контролювати кількість і якість сталі, не вимагає додаткового палива
у вигляді природного газу; процес виплавки триває до 50 хвилин (для
порівняння - мартенівська виплавка триває 6-12 годин).
Електрометалургія робить якісну сталь при низькому забрудненні
навколишнього середовища. Лише в 1994 році електрометалургійний і
киснево-конверторний способи вийшли на 50- ти відсотковий показник у
валовій виплавці сталі.
Успішне рішення питань реструктуризації галузі, впровадження сучасних
технологій, підвищення технічного рівня є передумовою підвищення
продуктивності праці й поліпшення якості металу. З огляду на значну
роль металургії в економіці України, це буде мати велике економічне й
соціальне значення.
Не маловажний вплив на розвиток металургійного виробництва в Україні
відіграє становище на світовому ринку металу.
 Політична нестабільність у Єгипті, Тунісі, Лівії, Сирії викликала
зниження попиту на продукцію української металургії. Очевидно, що
несприятливий вплив подій у країнах Близького Сходу й Північної
Африки буде досить тривалим. Крім того, якщо в першому півріччі 2011
року зовнішнє споживання й ціни не відрізнялися стабільністю, то
проблеми з державним боргом у США в серпні викликали нове ослаблення
ринку, що відчувається й зараз.
Через слабкість зовнішніх ринків обсяги експорту продовжували
знижуватися, як і в період кризи. По даним генерального директора
держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Володимира Власюка, якщо в
2007 році Україна експортувала понад 28 млн. тонн металопродукції, то
в 2010 році на експорт було відправлено 23,8 млн. тонн, а за
підсумками 2011 року обсяг експорту складає 22,5 млн. тонн. Зниження
експорту фахівець зв'язує із запуском власних потужностей у
традиційних регіонах збуту: Туреччині, країнах Близького Сходу й
Північній Африці. І все-таки  Ближній і Середній Схід поки ще
залишаються головним напрямком українського металоекспорту.
Слід зазначити, що скорочення експорту в 2011 році вдалося
компенсувати завдяки розширенню внутрішнього споживання прокату з 5,3
млн. тонн - до 7,7 млн. тонн. Зріст викликаний пожвавленням у
машинобудуванні (особливо вагонобудуванні) і в економіці в цілому, а
також з активізацією будівництва об'єктів Євро-2012.



Аналітики оптимістично оцінюють перспективи внутрішнього попиту - він
не ослабне, й навіть підвищиться за умови, що економічна стабільність
у країні й світі не буде порушена. Зокрема , продовжиться зростання
виробництва залізничних вагонів - вантажний рухомий склад у країнах
СНД як і раніше має потребу у відновленні.
На думку експертів, після реалізації проекту Євро-2012 деяку
підтримку внутрішньому ринку може зробити відновлення активності в
будівельній галузі.
"В 2012 році вітчизняним металургам треба готуватися до твердої
конкуренції на світових ринках. Щоб удержатися на ринку, потрібно
буде витримати цінову конкуренцію. Однак українська чорна металургія
продовжує залишатися одною з найбільш матеріало- і енергоємних
галузей промисловості. Зміцнення ринкових позицій у майбутньому
можливе тільки завдяки більш ощадливій витраті сировини й енергії", -
відзначив глава "Металургпрому" Василь Харахулах.
ПрАТ "Донецьксталь"-металургійний завод", як складова частина
української металургії, в тому або іншому ступені відчуває на собі
вплив проблем, притаманних металургійній галузі України . У той же
час, наше підприємство, опираючись на ряд своїх конкурентних переваг,
цілком успішно протистоїть їм. Торговельна марка "ДМЗ" досить відома,
тому продукція, що випускається нами знаходить свого покупця й має
певні перспективи. Прагнення місцевих споживачів купувати прокат
дрібними партіями, але зі швидкою доставкою вигідно для нашого
підприємства, й допомагає утримувати ціни від спаду.

Ситуація в галузі металургійного виробництва характеризується сильною
конкуренцією на ринку прокату, викликаною надлишковими виробничими
потужностями підприємств України, СНД і світу при зменшуваній
динаміці попиту. 
Конкуренція в металургійній галузі визначається, як правило,
сортаментом продукції і її марочним складом.
Попит на чавун поки що залишається відносно стабільним.
Основними конкурентами ПрАТ "Донецьксталь"-металургійний завод" по
чавуну є: 
- підприємства Росії: "Тулачермет", "Свободный Сокол", "Косогорський
МЗ", "Західно-Сибірський МК", "Магнітогорський МК", "МЗ ім.Сєрова",
"Ніжньотагільський МК", "Новокузнецький МК", "Новолипецький МК",
"Северсталь", "Уральська Сталь", "Челябінський МК", "Чусовський МЗ";
- підприємства Казахстану: "АрселорМиттал Теміртау";
- підприємства України: "Алчевський МК", Публічне акціонерне
товариство "Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім.
Петровського", ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг", Публічне акціонерне
товариство "Єнакієвський металургійний завод", ПАО "МК "АЗОВСТАЛЬ",
Відкрите акціонерне товариство "Дніпровський металургійний комбінат
ім.Ф.Е.Дзержинського", Відкрите акціонерне товариство "Запоріжсталь",
Публічне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат
ім. Ілліча".
Конкурентами ПрАТ "Донецьксталь"-металургійний завод" по прокату є
підприємства, що виробляють сортамент, близький, або аналогічний
нашому й діють на тих же ринках, на яких ми здійснюємо реалізацію
основної маси своєї продукції.
Нашими конкурентами по листовому прокату на внутрішньому й
міжнародному ринках є:
- підприємства України, такі як: Публічне акціонерне товариство



"Алчевський металургійний комбінат", Публічне акціонерне товариство
"Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", ПАО "МК
"АЗОВСТАЛЬ",  "Донецький металопрокатний завод", Публічне акціонерне
товариство "Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім.
Петровського",  Відкрите акціонерне товариство "Запоріжсталь";
- підприємства СНД: "Северсталь" (Росія), "Магнітогорський МК"
(Росія), "Уральська Сталь" (Росія), "Ашинський МЗ" (Росія),
"Челябінський МК" (Росія), "Новокузнецький МК" (Росія), "Камасталь"
(Росія), "Новолипецький МК" (Росія), "Красний Октябрь" (Росія),
"Амурметал" (Росія), "АрселорМиттал Теміртау" (Казахстан).
Конкурентами по сортовому прокату на внутрішньому й міжнародному
ринках є:
- підприємства України, такі як: Донецький металопрокатний завод
(смуга, куточок, коло, квадрат, шестигранник), "АрселорМіттал Кривий
Ріг" (коло, смуга, квадрат, шестигранник, куточок), "Дніпроспецсталь"
(коло, квадрат, смуга, шестигранник), "ДМК ім. Дзержинського" (коло,
куточок), "Єнакіївський МЗ" (куточок, смуга, полособульб),
"Макіївський МК" (коло, квадрат, куточок, шестигранник),
"Краматорський МЗ" (квадрат, смуга, полособульб);
- підприємства СНД: "Оскольский електро-металургійний комбінат"
(Росія - коло, шестигранник), "Чусовськой МЗ" (Росія - куточок,
смуга, смуга для ресор, шестигранник, квадрат), "Західно-Сибірський
МК" (Росія - коло, смуга, куточок), "Челябінський МК" (Росія - коло,
квадрат, шестигранник, смуга, куточок), "Магнітогорський МК" (Росія -
коло, квадрат, шестигранник, смуга, куточок), "Новокузнецький МК"
(Росія - коло, квадрат, леміш, клема), "АрселорМіттал Теміртау"
(Казахстан - коло, куточок, смуга), "Северсталь" (Росія - коло,
куточок, шестигранник), "МЗ ім. Сєрова" (Росія - коло, шестигранник,
квадрат), "Гур'ївський МЗ" (Росія - коло, куточок); "Красний Октябрь"
(Росія - коло, квадрат, шестигранник, смуга), "Ніжньотагільський МК"
(Росія - коло).
Широкий унікальний сортамент продукції, а також високий рівень її
якості, та можливість виробництва малотоннажних партій прокату,
традиційно забезпечує високий попит на металопрокат, що виробляється
на ПрАТ "Донецьксталь"-металургійний завод", як на внутрішньому, так
і на зовнішньому ринках.

На протязі 2011 року основні види сировини на підприємство постачали:
окатиші - одне підприємство: ТОВ "Метінвест - Холдинг";
кокс - два підприємства: ПАТ "ЯКХЗ", ПрАТ "Макіївкокс";
вапняк -  одне підприємство: ТОВ "Метінвест - Холдинг";
брикети залізорудні - три підприємства: ТОВ ПМТС "Спецснаб", ТОВ
"АПХ", ВАТ "Брикет";
феросілікомарганець - п'ять  підприємств: ПАТ "Нікопольський ФЗ", ТОВ
"Вінцере", ТОВ "Інтеркол - Трейд",  ТОВ "Регіон - Плюс", ТОВ "Розмай
Україна";
феромарганець - два підприємства: ПАТ "Нікопольський ФЗ", ТОВ
"Інтеркол - Трейд";
феросиліцій -  два підприємства: ПАТ "Нікопольський ФЗ", ПАТ
"Стахановський ФЗ".
У структурі постачань сировини 55% займає сировина, яка надходить з
ТОВ "Метінвест - Холдинг", 35% - надходить з ПАТ "Ясинівський
коксохімзавод". 



Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
У 2007 році  введено в дію нових основних засобiв на 316 816 тис.
грн., в т.ч. iнших необоротних матерiальних активiв на 8 376 тис.
грн. Метою придбання основних засобів у 2007 році було всебічне
забезпечення організації виготовлення чавуну, функціонування існуючих
виробничих потужностей, їх реконструкція та модернізація, підвищення
якості виготовленої продукції, задоволення соціальних потреб
працівників.
До більш значних придбань 2007 року відносяться: водоводи зливальні,
вартістю     154 659,25 грн. та 290 967,17 грн.; фільтр - TEKLEEN,
вартістю 150 000,00   грн.; мартенівська піч №6, вартістю 477 502,23
грн.; будинок CВД-1, вартістю 153 249,22   грн.; корпус механічного
відділення, вартістю 156 731,97   грн.; будинок цегельний
повітрянагрівачив,  вартістю 696 599,61 грн.;  машинний будинок
колошникового підйомника ДП, вартістю 480 500,00 грн.;  будинок
розливної наклонної (похилої) галереї та видачі чавуну Р/М3, вартістю
128 817,84 грн.; будинок ливарного двору ДП-1, вартістю 239 968
127,68 грн.; будинок установки вдмухування пиловугільного палива,
вартістю 9 183 367,07 грн.;  гуртожиток № 7, вартістю 764 807,88
грн.; частина гуртожитку  міського ПТУ № 18, вартістю 107 451,09
грн.;  гуртожиток № 6, вартістю 766 643,23 грн.; гуртожиток № 2,
вартістю 653 082,94 грн.; центральна насосна станція з приймальними
камерами, вартістю  9291209,66 грн.; будинок нососно - акумуляторної
станції ДП-1, вартістю 354 478,80 грн.;  три літніх доми, вартістю
344 060,76 грн., 620 508,98 грн. та 558 156,57 грн.; ангар для
автотранспорту, вартістю 343 362,70 грн.; блок допоміжних приміщень,
вартістю 894 056,00 грн.;  допоміжні приміщення оборотного циклу
газу, вартістю 5 492 193,32 грн.; бункерна естакада, вартістю 210
314,96 грн.; естакада складу холодного чавуну, вартістю 1 158 467,47
грн.; площадка з плитки ФЕМ, вартістю 1 239 269,90 грн.; постановочне
місце №3 для зливу шлаку, вартістю 3 788 715,36 грн.; станція
"Ново-Заводська", залізничні колії №7, вартістю 2373261,95 грн.;
станція "СОРТИРОВОЧНАЯ", залізничні колії №16,17,19,20, вартістю  2
027 667,77 грн.; площадки, доріжки  ДСК "АМКОМ", вартістю 391 095,19
грн.; градирня з водорозподільною системою оборотного циклу, вартістю
1 000 120,00 грн.; підпірна стінка    №1,2 ДСК "АМКОМ", вартістю 4
423 907,00 грн.; підпірна стінка №1, вартістю 1 995 877,77 грн.;
тротуар біля З/У №1, вартістю 119 587,00 грн.;  площадка  біля
механічного цеху, вартістю 174 794,00 грн.;  дорога біля вагової СПП,
вартістю 118 246,00 грн.; площадка №2  біля мартенівського цеху,
вартістю 330 129,00 грн.; площадка №1  біля мартенівського цеху,
вартістю 330 129,00 грн.; площадка  біля мартенівського цеху,
вартістю 141 222,00 грн.;   площадка  біля  шихтового двору, вартістю
238 427,00 грн.; площадка  біля доменного цеху, вартістю 201 745,00
грн.;  дві траси пневмотранспортні  УПУТ, вартістю 170 908,25 грн. та
213 944,45 грн.;   УППУТ трубопроводи міжцехові, вартістю 250 686,00
грн.; водовід зливний від  ДП-1 до насосної станції, вартістю 230
326,00 грн.; друга нитка газопроводу доменного газу, вартістю 4 682
713,64 грн.; трубопроводи міжцехові, вартістю 479 931,11 грн.;
електрокабель на галерея  ДСК "АМКОМ", вартістю 117 158,50 грн.;
внутрішньо цехові трубопроводи технологічні (бризкальні), вартістю



196 540,00 грн.; внутрішньо цехові трубопроводи технологічні
(система ЛОТК), вартістю 569 836,00 грн.; внутрішньо цехові
трубопроводи технологічні (напірні) , вартістю 360 300,00 грн.;
електрообладнання підстанції, вартістю 720 265,83 грн.;
трубокомпрессор АКВ-12-111, вартістю1 608 803,98 грн.; розподільний
пристрій електричної підстанції  № 35, вартістю 224 173,46 грн.;
конденсатор КП-1650, вартістю 2 711 990,61 грн.; підігрівник ПВ-39,
вартістю 115 034,13 грн.; підігрівник №5 ПВ-140, вартістю 895 547,66
грн.; підігрівник ПВ-85, вартістю 181 734,65 грн.; підігрівник 
№4  ПВ-140, вартістю 895 547,66 грн.;  батарея акумуляторна, вартістю
174 257,30 грн.; трансформаторна підстанція, вартістю 205 934,76
грн.; кран рудно-вугільний №2, вартістю
3 464 831,26 грн.;  газоочистка домених печей, вартістю 1 131 872,94
грн.; вузел раствору бетонний, вартістю 118 028,96 грн.; установка
приготування вугільного пилу, вартістю
9 537 587,08 грн.; автомобіль КРАЗ-65101, вартістю 177 220,53 грн.;
УППУТ- установка осушення повітря, вартістю 918 816,63 грн.; УППУТ-
обладнання газоочистки, вартістю 1587868,35 грн.; доменна піч №1,
вартістю 78 706 850,21 грн.; розливальна машина №3, вартістю 8 127
117,33 грн.; приточна камера ЦПС, вартістю 349 533,96 грн.;
вапняно-випалювальна піч, вартістю 489 613,00 грн.; кран мостовий
електричний грейфер, вартістю
379 496,99 грн.; міксер  №2 для зберігання рідкого чавуну, вартістю 1
264 701,19 грн.; обладнання збирання пилу ЦВС, вартістю 142 792,78
грн.;  установка зворотного осмосу УОФ, вартістю 103 686,00 грн.;
кран мостовий електричний спеціальний однобалковий, вартістю 996
054,59 грн.;  торкрет установка MEUCO PICCOL, вартістю 123 678,91
грн.; шлаковоз  16М3, вартістю 543 566,91 грн.;  платформа чавуновозу
Г-100 №8, вартістю
334 684,74 грн.; платформа чавуновозу №4, вартістю 334 561,41 грн.;
ківш чавуновозний  
№12, вартістю 238 088,02 грн.; платформа чавуновозу №5, вартістю 334
595,36 грн.; ківш чавуновозний №15, вартістю 238 051,36 грн.;
вагон-ваги  Q - 40 ТН, вартістю 2 466 379,86 грн.;  система
вентиляції РДО-1, вартістю 231 154,80 грн.; димосос ДС-4, вартістю
497 628,34 грн.; установка розсіву коксового дріб'язку, вартістю 1
625 024,97 грн.; два штовхальники металургійні, вартістю 719 447,05
грн. кожний; кран мостовий електричний, вартістю 316872,00 грн.;
РДО-1 технологічна лінія, вартістю 215 057,05 грн.; система аспірації
ливарного двору, вартістю 560 267,00 грн.;  АСУ ТП РДО-1 ДП-1,
вартістю 259 086,86 грн.; аналізатор для  визначення вуглецю та
сірки, вартістю 752 053,28 грн.; повітряводи ЦПС ДП1, вартістю 698
176,74 грн.; візок монтажний ТМ100-2200, вартістю 476 120,63 грн.;
блок для очищення  рейко-шпальної решітки, вартістю 110 243,90 грн.;
два ковша металургійні, вартістю 423 520,00 грн. кожний; ківш КС-175
№ 10, вартістю 426 541,03 грн.; колісний навантажувач WA 470-6,
вартістю 1 910 430,02 грн.; два гідравлічних екскаватори РС45,
вартістю 2 077 953,22 грн. та  2 081 440,60 грн.;  насосна
установкаУН 200/3200, вартістю
115 753,34 грн.; напівавтомат коло шліфувальний універсальний,
вартістю 138 304,40 грн.; станок токарно-гвинторізний, вартістю 238
433,00 грн.; екскаватор ЭКГ - 5, вартістю
2 942 540,72 грн.; ємність для сірчаної кислоти V-46, вартістю 150
000,00 грн.; електричний насосний агрегат АД-2000-10, вартістю 179



389,00 грн.; комплекс по переробці металургійних шлаків  AMКOM 12 430
093,00 грн.; станок токарно-гвинторізний, вартістю 287 860,74 грн.;
станок консольний вертикально-фрезерний, вартістю 220 366,37 грн.; ец
стрілки станції "Сортировочная", вартістю 1 013 833,88 грн.; ец
стрілки станції  "Ново-Заводська", вартістю 1 013 833,89 грн.;
газо-аналітична  система "ГРАНАТ" 688 605,89 грн.; спектрометр
SPECTROLAB, вартістю 1 153 391,01 грн.; спектрометр ICAP 6500,
вартістю1 823 537,69 грн.;    
АСУ ТП ДП1, вартістю 19 508 409,53 грн.; сервер для зберігання даних
вартістю108 777,49 грн.; паро-конвекційна піч 20-ти рівнева, вартістю
119 877,00 грн.; піч кондитерська подова, вартістю 102 984,00 грн.;
акумуляторна батарея, вартістю 109 574,00 грн.; корпус виробничий
(ковальський) , вартістю 115 000,00 грн.; лінія електричного кабелю
від РП "Скрапобаза", вартістю 115 851,00 грн.; автомобіль Мерседес
Бенц G500, вартістю 453 594,00грн..
За 2007 рiк було лiквiдовано у зв'язку з фiзичним та моральним зносом
та реалiзовано основних засобiв з залишковою вартiстю на  2 239 тис.
грн. Найвагомішою серед ліквідованих основних засобів є шлакова чаша
вартістю 25 485,63 грн.
За 2007 рік  пiдприємством було списано безнадiйних боргiв на 4 139
тис. грн. 

У 2008 році  введено в дію нових основних засобiв на 290 501 тис.
грн., в т.ч. iнших необоротних матерiальних активiв на 7 322 тис.
грн. Придбання основних засобів у 2008 році було спрямоване на
безперервне забезпечення організації виробничого процесу,
функціонуванню, реконструкції та модернізації виробничих потужностей,
задоволенню соціальних потреб працівників.
До більш значних придбань 2008 року відносяться: будинок електоро -
ремонтного цеху, вартістю 385024,39 грн.; будинок машинного залу
кисневої станції, вартістю 735935,67 грн.; будинок установки
пилоприготування, вартістю 1512379,67 грн.; освітлювач 2, вартістю
207825,70 грн.; установка розвантаження цементу, вартістю 331996,09
грн.; їдальня на 110 місць, вартістю 877768,88 грн.; ангар для
зберігання катера, вартістю 1043141,33 грн.; будинок ливарного двору
ДП-1, вартістю 846469,37 грн.;адміністративний будинок №2, вартістю
863812,20 грн.; гуртожиток № 7, вартістю 451683,25 грн.; гуртожиток №
6, вартістю 452767,18 грн.; гуртожиток № 2, вартістю 385700,29 грн.;
приміщення вагаря, вартістю 132189,81 грн.; будинок прес-ножиців,
вартістю 4335642,68 грн.; будинок блоку допоміжних приміщень,
вартістю 1188403,88 грн.; будинок КПП №1, вартістю 112717,36 грн.;
будинок  КПП №2, вартістю 319694,69 грн.; шість літніх будинків,
вартістю 112975,99 грн., 470067,61 грн., 218909,83 грн., 227735,88
грн., 120045,44 грн., 411424,37 грн. відповідно; два  кінозали-кухні,
вартістю 100489,36грн. та 547513,24грн.; ангар для автотранспорту,
вартістю 169647,37 грн.; будинок конвеєру З-1 паливоподачі УППУТ,
вартістю 1553076,00 грн.; будинок перевантаження вузла паливоподачі
УППУТ, вартістю 3330658,00 грн.; автодорога від 5-ї прохідної  до
газового цеху, вартістю 102368,55 грн.; автодорога від 6-го прольоту
ЕCПЦ  до вул. Лівобережної, вартістю157728,67грн.; дорога від гаражів
мартена до завалочного прольоту, вартістю108505,31грн.;
берегоукріплення 4-х мисів, вартістю1405572,44грн.; бювєт розподілу
води, вартістю102045,16грн.; станція насосна на 3 насоси, вартістю
100882,78грн.; площадка для ігор, вартістю131953,05грн.; стіни



підпірні, вартістю 1118190,19 грн.; доріжка пішохідна,
вартістю164570,21грн.; комплекс басейновий, вартістю 607168,73 грн.;
площадка для зберігання. матеріалів, вартістю 363112,17 грн.;
площадки для очищення вагонів, вартістю 361538,59 грн.; заїзд
залізничний на І і ІІ постановочні місця, вартістю 569146,11 грн.; І
й ІІ постановочні місця, вартістю1901004,83грн.; градирня №1 УБРС -
оборотного циклу, вартістю 866108,33 грн.; градирня №2 УБРС -
оборотного циклу, вартістю 846955,70 грн.; стіна підпірна №2,
вартістю 653202,35 грн.; постановочне місце №3 для зливу шлаків,
вартістю 466467,37 грн.; залізничні шляхи в будинку прес-ножиців,
вартістю 185032,48 грн.; залізничні шляхи до будинку прес-ножиців,
вартістю 2015939,43 грн.; площадка із твердим покриттям, вартістю
2917984,60 грн.; огородження території прес-ножиців, вартістю
567169,63 грн.; замощення двору, вартістю 195549,59 грн.; огородження
території бази відпочинку, вартістю 254668,84 грн.; замощення
верхньої частини бази відпочинку, вартістю 229622,24 грн.; підпірна
стінка №1,2 ДСК "AMCOM", вартістю 322768,74 грн.; площадка для
складування продукції, вартістю 292225,30 грн.; резервуар для
нечистот (каналізаційна мережа, колодязі), вартістю 130823,26 грн.;
резервуар для запасу води для поливання, вартістю 177615,97 грн.; 4-х
секційний засік, вартістю 397954,53 грн.; переїзд з плитки ФЕМ,
вартістю 172295,69 грн.; ділянка залізничного шляху верхнього
спорудження калінінської ділянки залізничного шляху, вартістю
3136049,03 грн.; площадка для складування матеріалів у районі НРЗК,
вартістю 148401,00 грн.; площадка з плитки ФЕМ на складі вугілля
УППУТ, вартістю 785639,00 грн.; склад вугілля УППУТ, вартістю
4745877,26 грн.; паропровід, вартістю 353686,53 грн.; газопровід
коксового газу, вартістю 195998,07 грн.; лінія електро - кабельна від
ПС№1 до ПС №25 (ввід 1), вартістю 584105,50 грн.; лінія електро -
кабельна від ПС№1 до ПС №25  (ввід №2), вартістю 359775,06 грн.;
мережі водопроводу й каналізації, вартістю 130884,56 грн.; траса
промпроводок, вартістю 1668899,25 грн.; мережі водопровідні В1  ПЧ
250, вартістю 365306,56 грн.; каналізаційні мережі ДО2  (зливова
каналізація), вартістю 714553,53 грн.; кабельна лінія 6КВ ПС №
25-КТП, вартістю 234695,67 грн.; дві кабельні лінії 6КВ ПС-1- ПС
"Новий водоотвод", вартістю 703701,85 грн. та 258640,22 грн.;
телефонні кабельні лінії зв'язку ПК КВР "Амком", вартістю  109984,08
грн.; кабельна траса 6 кВ від ПС 201 до ПС 206, вартістю 113665,22
грн.; мережі водопровідні, вартістю 105119,12 грн.; каналізаційні
мережі Д  (дренажна каналізація) , вартістю 349510,11 грн.; мережі
зв'язку зовнішні й внутрішні (копровий цех №1), вартістю 495020,48
грн.; лінія електро - кабельна від ПС "Металург-110" до РУ-2 ПС№1,
вартістю 354920,15 грн.; паропровід СІО мартенівського цеху, вартістю
100574,92 грн.; кабельна лінія  6кВ від ПСТ  "Киснева" до ПСТ 206,
вартістю 445270,45 грн.; повітропровід ПЧ-25139 (траса промпроводок),
вартістю 122873,78 грн.; газопровід ПЧ-25139 (траса промпроводок),
вартістю 136843,79 грн.; електро встаткування ПС КИСЕНЬ-110КВ,
вартістю 114322,13 грн.; турбокомпресор АКВ-12-111 СТ., вартістю
6716061,12 грн.; устаткування установки блоку, що подає воду,
вартістю 645423,45 грн.; казан ТГМ-159 ЗІ СТ.№ 5, вартістю 4112475,85
грн.; дві турбіни парові ПТ 25-90/10М, вартістю 1996186,63 грн. та
8407102,60 грн.; генератор СТ.№1, вартістю 346593,40 грн.; 2КТП630
насосної станції оборотного циклу газоочисток, вартістю 166904,20
грн.; підстанція трансформаторна 2КТПУ/EL-630/6/0,4-005, вартістю



314615,05 грн.; вимикач електрогазовий SF 2, вартістю 278089,53 грн.;
3 КТП-1000/6/0,4 прес-ножиців, вартістю 630494,79 грн.; акумуляторна
стаціонарна батарея VARTA, вартістю 360478,65 грн.; буферний блок
живлення постійного струму, вартістю 157124,06 грн.; електромагніт
ДКМ 165, вартістю 135136,25 грн.; два електромагніти вантажопідйомних
постійного струму, вартістю 136232,70 грн. кожний; електромагніт
вантажопідйомний постійного струму, вартістю 135349,31 грн.; вимикач
електрогазовий, вартістю 280196,80 грн.; доменна піч № 2, вартістю
45004639,40 грн.; розливочна машина №2, вартістю 1219278,59 грн.;
кран електро мостовий №5, вартістю 182465,67 грн.; розподільно
дозоване відділення №2, вартістю 1135064,78 грн.; автокран МАЗ-5337
"Ивановец", вартістю 118491,19 грн.; вапняно-випалювальна піч,
вартістю 263646,00 грн.; устаткування системи вентиляції, вартістю
176555,40 грн.; устаткування міні котельної ПЧ-25172, вартістю
343146,03 грн.; 
ножиці скрапні гідравлічні, вартістю 27819776,61 грн.; кран мостовий
електричний (грейферний) №24, вартістю 1960096,24 грн.; кран мостовий
електричний (магнітний) №25, вартістю 1994016,67 грн.; ліфт вантажний
ПГ-287 М, вартістю 247975,89 грн.;сепарація магнітна горілої землі,
вартістю 204491,96 грн.; устаткування паливоподачі УППУТ, вартістю
4295890,11 грн.; грейфер, вартістю 117881,05 грн.; грейферний
перевантажувач, вартістю 1752423,01 грн.; насос АД -3200-33-2,
вартістю 126498,00 грн.; ліси будівельні, вартістю 116091,28 грн. та
105440,21 грн.; два кондиціонери автономні КАП2-10-01, вартістю
137109,68 грн. та 134437,87 грн.; два кондиціонери кранові типу КТ
1,0-4,3Б, вартістю 105371,65 грн. кожний; три кондиціонери кранові
типу KT 1.0-4.3 Б, вартістю 106184,45 грн., 106084,63 грн. та
106566,10 грн. відповідно; кондиціонер КТ 1,0 - 4,3 Б, вартістю
107664,67 грн.; МОБІЛЬНИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ ZENNEBOGEN, вартістю
1872454,49 грн.; ПРИТОЧНО-ВИТЯЖНА УСТАНОВ, КЦКП-6,3, вартістю
113425,40 грн.; НАВАНТАЖУВАЧ ФРОНТАЛЬНИЙ VOLVO L1, вартістю
1101790,70 грн.; КАМЕРА  ФАРБУВАЛЬНА ТУПИКОВА, вартістю 499735,62
грн.; МАШИНА ШЛЯХОВА РЕМОНТНА, вартістю 688029,80 грн.; ГРЕЙФЕР V-
6.3  М3, вартістю 151708,65 грн.; ківш  чугуновозный, вартістю
247153,86 грн.;
эл.насосний агрегат тип ПЭ 150, вартістю 263089,09 грн.;
НАВАНТАЖУВАЧ ФРОНТАЛЬНИЙ VOLVO L1, вартістю 1108981,16 грн.; КІВШ
ЧУГУНОВОЗНЫЙ, вартістю 452712,21 грн.; ківш чугуновозный № 20,
вартістю 452712,21 грн.; УСТАНОВКА ТРУБОГИБОЧНАЯ, вартістю 1654544,08
грн.; КІВШ ЧУГУНОВОЗНЫЙ №18, вартістю 304818,60 грн.; ПЛАТФОРМА
ЧУГУНОВОЗА  №6, вартістю 330220,15 грн.; ножиці листові НК 3418,
вартістю 114306,98 грн.; ПЛАТФОРМА ЧУГУНОВОЗА, вартістю 332899,45
грн.;
ГРЕЙФЕР   V - 6.3 М3, вартістю 151661,70 грн.; ЛІНІЙНА ВІДРІЗНА
МАШИНА, вартістю 219895,37 грн.; ГРЕЙФЕРНИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ
SENNEBOGEN, вартістю 3236342,92 грн.; ГРЕЙФЕРНИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ
SENNEBOGEN, вартістю 3236342,92 грн.;
ВЕНТИЛЯТОР ВГ-70, вартістю 244707,50 грн.; ВЕНТИЛЯТОР ВГ-70, вартістю
244707,50 грн.; ШЛІФУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ  НТ 350, вартістю 127166,59
грн.; АВТОНАВАНТАЖУВАЧ УНІВЕРСАЛЬНИЙ, вартістю 100000,00 грн.;
ВЕРСТАТ ТОКАРНО^-ГВИНТОРІЗНИЙ МК 6047, вартістю 230778,42 грн.;
ЛЕБІДКА  ПЕРЕДВИЖ. МОНТАЖНОГО ВІЗКА УЛПМТ-7,5, вартістю 250805,15
грн.; УСТАТКУВАННЯ КОТЕЛЬНЕ, вартістю 566848,80 грн.; ГРЕЙФЕР
10-C2-B, вартістю 154001,10 грн.; СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ БУДИНКУ СКЛАДУ,



вартістю
565022,40 грн.; МАСЛОСТАНЦИЯ КЕРУВАННЯ СТОПОР.МЕХАНІЗМІВ, вартістю
164076,61 грн.; Т Е Л Е Ж К А    К Р А Н А, вартістю 241583,08 грн.;
эц стрілки ст.Cортировочная, вартістю 1105597,15 грн.; УППУТ АСУ ТП,
вартістю 525210,38 грн.; УППУТ АСУ ТП, вартістю 1189624,67 грн.;
СИСТЕМА АВТОМАТИЧ. ІДЕНТИФІК. ПОДВИЖ. ЗАСОБІВ, вартістю 117828,87
грн.;
ГАЗОАНАЛІТИЧЕНА СИСТЕМА "ГРАНАТ", вартістю 381481,90 грн.;
мікроскоп  AXІ OBSERVER - M, вартістю 515661,36грн.;
КОМПЛЕКС ТЕХНИЧ.СР-У СИСТЕМ ДИСПЕТЧ.КОНТРОЛЮ Й ВИД, вартістю
117898,63 грн.; ГИДРАВЛИЧ.ИСПЫТАТ.МАШИНА, вартістю 1956269,56 грн.;
АСУ ТУРБОГЕНЕРАТОРА №1, вартістю 148786,35 грн.; АСУ ТУРБОГЕНЕРАТОРА
№1, вартістю 1357176,90 грн.;
А Н А Л И З А Т О Р, вартістю 755245,03 грн.;
ВЛАГОПЛОТНОМЕР НЕЙТРОННИЙ, вартістю 171125,99 грн.;
ВЛАГОПЛОТНОМЕР НЕЙТРОННИЙ, вартістю 171125,98 грн.;
Система обліку електроенергії, вартістю 203879,14 грн.;
РДО-2  АСУ ТП, вартістю 858766,33 грн.; АНАЛІЗАТОР LA-32, вартістю
1041078,35 грн.; Комплекс устаткування по виготовленню стін і
дорожніх виробів, вартістю 774350,22 грн.; Будинок Палацу культури,
вартістю 14758609,41 грн.; ГАЗОПРОВОДИ СТАЛЕВІ  ПЧ 14-06, вартістю
149538,00 грн.; ГАЗОРЕГУЛЯТОРНИЙ ПУНКТ (ШПР), вартістю 102412,80
грн.; СЦЕНА, вартістю 2470780,44 грн.; Сходи й площадки, вартістю
154282,26 грн.
Філія "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" ПрАТ "ДМЗ"
створена  та виділена на окремий баланс в липні 2008 року. За 2008
рiк пiдприємством було реалiзовано товарно-матерiальних цінностей
підрядним організаціям для виконання будівельно - монтажних робіт на
сумму 49 072 тис. грн.
В 2008 роцi здiйснювалося капiтальне будiвництво (загальна сума
витрат склала - 383 777 тис. грн.). В тому числі будівль та споруд,
які не введені в експлуатацію:  автодорога міжплощадочна -  1 625
тис.грн.; автодорога під`їзна до промплощадки - 271 тис.грн;
адміністративний корпус -  1 323 тис.грн.; зовнішнє освітлення
фабрики - 32 тис.грн.; огородження території промплощадки - 489
тис.грн.; резервуар протипожежно-виробничий - 58 тис.грн; закритий
склад обладнання - 90 тис.грн.

За 2008 рiк було лiквiдовано у зв'язку з фiзичним та моральним зносом
та реалiзовано основних засобiв з залишковою вартiстю на  10 724 тис.
грн. Так, серед ліквідованих у 2008 році основних засобів слід
зазначити: чавуновозний ківш, вартістю 102 012,00 грн.; обладнання
теплофікаційної установки, вартістю116 672,20 грн.; ливарний кран
225/50/16- Q, №9, вартістю 122 838,00 грн.; водоводи напірного зливу
от КС-4, вартістю 144 257,00 грн. та водоводи напірного зливу,
вартістю 144 258,00 грн.; кран ливарний  225+50/16-Q, №11, вартістю
147 451,00 грн.; частина будинку гуртожитку міського ПТУ № 18,
вартістю 196 911,41 грн.; установка поділу повітря, вартістю 216
007,00 грн.;  автомобіль Audi A8 L4.2 Quattro, вартістю 242 055,18
грн.; установка високотемпературного розігріву, вартістю 416 079,62
грн.; газопровід коксового газу, вартістю 605 317,52 грн.; будинок
мартенівського цеху, вартістю 779 222,85 грн.; мартенівська піч №4,
вартістю 782 143,80 грн.; гуртожиток № 2, вартістю 1 038 783,23 грн.;



гуртожиток № 7, вартістю 1 216 491,13 грн.; гуртожиток № 6, вартістю
1 219 410,41 грн., тощо.
За 2008 рік  пiдприємством було списано безнадiйних боргiв на 1 259
тис. грн. 

У 2009 році  введено в дію нових основних засобiв на 536 166 тис.
грн., в т.ч. iнших необоротних матерiальних активiв на 4 580 тис.
грн. Введено в дію гуртожиток ПТУ № 18 (вартість 1451031,64 грн.),
будівля прес-ножиць (вартість 809195,51 грн.), будівля градирні
вентиляційної ЕСПЦ (вартість 3028651,15 грн.), автостоянка КПП № 7
(вартість 975772,16 грн.),  галерея електрокабель на (вартість
1250760,45 грн.), огорожа (вартість 932111,14 грн.), естакада
напорних та зливних водоводів (вартість 1631190,22 грн.), залізнічні
шляхи розливочної машини № 4 (вартість 571205,57 грн.), лінія
електрокабель на мартенівського цеху (вартість 909334,07 грн.),
повітряпровод (вартість 633587,62 грн.), водопровод напорного циклу
(вартість 2950844,67 грн.), водопровод зводного зливу (вартість
2249227,28 грн.), устанвка душировання чавунних зливків (вартість
1597946,63 грн.),  електрообладнання ПС № 1 (вартість 540488,8 грн.),
установка десульфації чавуну (вартість 579880,58 грн.), установка
бетонозмішувальна (вартість 741406,93 грн.), ливарний кран 225+50
(вартість 793107,11 грн.), обладнання печі-ковшу Ф " ФАИ ФУКС"
(вартість 705039,93 грн.), кран ливарний № 12 (вартість 732435,89
грн.),  агрегат насосний (вартість 592048,82 грн.),  агрегат насосний
(вартість 592135,42 грн.), агрегат насосний (вартість 592083,81
грн.), агрегат насосний (вартість 592083,78 грн.), сталевоз (вартість
3797000,00 грн.), розливочна машина № 4  (вартість 10645125,51 грн.),
будівля будинку культури (вартість 2391209,5 грн.). 
В 2009 році, згiдно з планом капiтального будiвництва, введенi в
експлуатацiю 50 промислових будівель та споруд на загальну сумму 419
744 тис.грн.: будівля головного корпусу (вартість-191 406 тис.грн.),
споруда критого акумулятора рядового вугілля (вартість-76 795
тис.грн.), споруда кабельної естакади (вартість-12 192 тис.грн.),
будівля енергомодуля (вартість-11 688 тис.грн.), споруда естакади
теплових сіток (вартість-11 679 тис.грн.), споруда станції погрузки
відходів №1 (вартість-10 538 тис.грн.), будівля компресорної станції
(вартість-9 502 тис.грн.), будівля ВТК і хімлабораторії (вартість-6
244 тис.грн.) та інші.  
Протягом 2009 року введенi в експлуатацію машини, обладнання на
загальну сумму  41 949 тис.грн. та інструменти, прилади, iнвентар на
сумму 1 382 тис.грн.
За 2009 рiк пiдприємством було реалiзовано товарно-матерiальних
цінностей підрядним організаціям для виконання будівельно - монтажних
робіт на сумму 4 437 тис. грн.
В 2009 роцi здiйснювалося капiтальне будiвництво (загальна сума
витрат склала - 75 831 тис. грн.). В тому числі будівль та споруд,
які не введені в експлуатацію:  автоваги - 206 тис.грн.; автодорога
міжплощадочна - 2558 тис.грн.; автодорога під`їзна до промплощадки -
5 тис.грн; адміністративний корпус - 4328 тис.грн.; конвеєрна галерея
№3 - 111 тис.грн.; зовнішнє освітлення фабрики - 1027 тис.грн.;
огородження території промплощадки - 199 тис.грн.; резервуар
протипожежно-виробничий - 770 тис.грн; закритий склад обладнання -
1397 тис.грн.; станція приймання вугілля від канатно-стрічкового
конвеєра - 538 тис.грн.



В 2009 було інвестовано коштів на придбання та монтаж
канатно-стрічкового конвейера на сумму 61 014 тіс.грн. У тому числі:
проектно-дослідницькі роботи - 2 093 тис.грн.; будівельно-монтажні
роботи - 2 905 тис.грн.; устаткування - 55 230 тис.грн.; інше - 786
тис.грн.

За 2009 рiк було лiквiдовано у зв'язку з фiзичним та моральним зносом
та реалiзовано основних засобiв з залишковою вартiстю на  21 451 тис.
грн., з них основні система подачі лігірованих феросплавів (вартість
328052,72 грн.) та мартенівська піч № 3 (вартість 570260,88 грн.). 
За 2009 рік  пiдприємством було списано безнадiйних боргiв на 1 669
тис. грн. 

У 2010 році  введено в дію нових основних засобiв на 276 136 тис.
грн., в т.ч. iнших необоротних матерiальних активiв на 7 378 тис.
грн.  Введено в дію: будівля камер повітряних фільтрів (вартість
1136595,15 грн.), будівля камер повітряних фільтрів в осях 6-7
(вартість 1022478,4 грн.), будівля камер повітряних фільтрів в осях
12-13 (вартість 851611,49 грн.), будівля виробництва товарів
народного вжитку (вартість 1138445,53 грн.), естакада набортних та
зливних водотоків (вартість 961736,68 грн.), сеті ЕСПЦ (вартість
687712,72 грн.), колектор напорний повітряний (вартість 2377171,52
грн.),  колектор повітряний (вартість 1066808,68 грн.), водовод
напорного зливу (вартість 1092451,02 грн.), водовод зводного зливу
(вартість 1581363,3 грн.), трубопровод (вартість 722760,00 грн.),
електрообладнання (вартість 694274,87 грн.), зкаливатель (вартість
673160,6 грн.), насосний агрегат (вартість 743883,76 грн.),
розливочна машина № 4 (вартість 1914305,4 грн.), компресор повітряний
(вартість 11377827,42 грн.), компресор повітряний (вартість
11104430,12 грн.), кран момтовий (вартість 1285191,22 грн.), насос
живлення (вартість 1619731,87 грн.),  автомобіль автокран (вартість
1961691,81 грн.), пам'ятник паровозу (вартість 724435,54 грн.).
Згiдно з планом капiтального будiвництва, введено в експлуатацiю
Комплекс водопостачання збагачувальної фабрики з балки Матюшина з
насосною станцією другого підйому, приймальним резервуаром ємкістю 50
м3, водозбиральними скважинами з насосними станціями № 5773, 5774,
5776  вартiстю 9 268 тис.грн.
У 2010 роцi введено в дiю нових машин та обладнання на 169 321 тис.
грн., інструментів, приладів, iнвентара на сумму 3 691 тис.грн.,
iнших необоротних матерiальних активiв, що входять до складу основних
засобiв (малоцiннi необоротнi матерiальнi активи) на 210 тис. грн. 
За 2010 рiк пiдприємством було реалiзовано товарно-матерiальних
цінностей підрядним організаціям для виконання будівельно - монтажних
робіт на сумму 4 905 тис. грн.
В 2010 роцi здiйснювалося капiтальне будiвництво (загальна сума
витрат склала - 34 608 тис. грн.). В тому числі будівль та споруд,
які не введені в експлуатацію:  автовагова - 202 тис.грн.; автодорога
міжплощадочна - 2 091 тис.грн.; автодорога під`їзна до промплощадки -
2 875 тис.грн; адміністративний корпус - 1 972 тис.грн.; конвеєрна
галерея №3 - 3 691 тис.грн.; майстерня по ремонту насосного
обладнання - 617 тис.грн.;   зовнішнє освітлення фабрики - 53
тис.грн.; огородження території промплощадки - 8 тис.грн.; резервуар
протипожежно-виробничий - 11 тис.грн; закритий склад обладнання - 1



589 тис.грн.; станція приймання вугілля від канатно-стрічкового
конвеєра - 8 865 тис.грн.
В 2010 було інвестовано коштів на придбання та монтаж
канатно-стрічкового конвейера на сумму 23 286 тис.грн. У тому числі:
проектно-дослідницькі роботи - 772 тис.грн.; будівельно-монтажні
роботи - 12 580 тис.грн.; устаткування - 4 988 тис.грн.; монтаж
устаткування - 756 тис.грн.; інше -  4 190 тис.грн.

За 2010 рiк було лiквiдовано у зв'язку з фiзичним та моральним зносом
та реалiзовано основних засобiв з залишковою вартiстю на 4 890 тис.
грн., з них кондиціонер (вартість 110111,01 грн.), кондиціонер
(вартість 110111,02 грн.), система RISC 6000 (вартість 113421,00
грн.), кондиціонер (вартість 174741,5 грн.), спектрометр (вартість
218674,75 грн.), тепловоз (вартість 364795,29 грн.)  автомобіль
(вартість 781225,16 грн.). 
За 2010 рік  пiдприємством було списано безнадiйних боргiв на 1 003
тис. грн. 

У 2011 роцi введено в дiю нових основних засобів на суму 312 260 тис.
грн.
За 2011 рiк пiдприємством було реалiзовано товарно-матерiальних
цінностей підрядним організаціям для виконання будівельно - монтажних
робіт на сумму 9 211 тис. грн.

В 2011 роцi здiйснювалося капiтальне будiвництво (загальна сума
витрат склала - 279 004 тис. грн.). В тому числі будівль та споруд,
які не введені в експлуатацію:  автовагова - 35 тис.грн.; автодорога
міжплощадочна - 1 793 тис.грн.; автодорога під`їзна до промплощадки -
25 тис.грн; адміністративний корпус - 6 601 тис.грн.; конвеєрна
галерея №3 - 1 101 тис.грн.; майстерня по ремонту насосного
обладнання - 2 302 тис.грн.;   огородження території промплощадки -
170 тис.грн.; резервуар протипожежно-виробничий - 60 тис.грн;
закритий склад обладнання - 1 884 тис.грн.; станція приймання вугілля
від канатно-стрічкового конвеєра - 2 052  тис.грн.; ТП 6/0,69 з РП
6кВт канатно-стрічкового конвеєра - 1 314 тис.грн.
В 2011 було інвестовано коштів на придбання та монтаж
канатно-стрічкового конвейера на сумму 19 568 тис.грн. У тому числі:
проектно-дослідницькі роботи - 147 тис.грн.; будівельно-монтажні
роботи - 8118 тис.грн.; устаткування - 852 тис.грн.; монтаж
устаткування - 861 тис.грн.; інше  - 
 9 590 тис.грн.

Протягом року придбані, збудовані та введені в експлуатацію:
електромагніт ДКМ 165Т/М-У1 (первісна вартість 257 058,22 грн.),
нагрівач бітуму (первісна вартість 176 072,84 грн.), шліфувальна
машинка (первісна вартість 158 578,53 грн.), грейфер канатний V=6,3М3
(первісна вартість 214 166,69 грн.), три газоаналізатори DRAGER
(первісна загальна вартість 402 608,24 грн.), збудник синхронного
двигуна (первісна вартість 138 727,45 грн.), два сервери для
зберігання даних (первісна загальна вартість 1 308 057,35 грн.), два
електромагніти вантажопідйомних (загальна первісна вартість 688
449,28 грн.), платформа чавуновозу (первісна вартість 591 666,66
грн.),ваги автомобільні електромеханічні (первісна вартість 867
075,94 грн.), програмне забезпечення системи SAP/R3 (первісна



вартість 1 252 167,24 грн.), будинок контори копрового цеху (первісна
вартість 282 974,90 грн.), будинок бази скрапо-роздавальної з бойним
залом (первісна вартість 498 030,59 грн.), будинок відділення різання
й сортування брухту (первісна вартість 751 035,78 грн.), будинок
ділянки випалу вапняку (первісна вартість 140 305,72 грн.), будинок
відділення пакетування брухту (первісна вартість 1 198 213,86 грн.),
будинок цеху випалу вапняку з розвантажувальною естакадою (первісна
вартість 323 397,25 грн.), будинок залу різки копрового цеху
(первісна вартість 388 275,23 грн.), будинок вагарні (первісна
вартість 152 867,90 грн.), автошлях від ККЦ до КПП №7 (первісна
вартість 465 672,63 грн.), огородження промплощадки (первісна
вартість 337 299,39 грн.), площадка з тротуарних плит (первісна
вартість 540 903,26 грн.), тощо.

У зв'язку з фізичним та моральним зносом за 2011 рік було виведено з
експлуатації основних засобів на 24 217 тис. грн., в тому числі
продаж склалв 3 952 тис. грн.
Так, серед ліквідованих у 2011 році основних засобів слід зазначити:
ливарний кран, первісною вартістю 122 838,00 грн.; будинок шихтового
двору, первісною вартістю 687 159,80 грн.; газопровід коксового газу,
первісною вартістю 129 698,21 грн.; ваги автомобільні, первісною
вартістю 553 315,00 грн.; установка розігріву футеровки, первісною
вартістю 446 840,59 грн.; будинок прольоту В-Г, первісною вартістю
250 291,24 грн.; стан трубозварювальний, первісною вартістю 585
912,77 грн.; лінія порошкового емалювання, первісною вартістю 125
143,00 грн.; машина для різки труб А-71, первісною вартістю 1 042
497,00 грн.; будинок насосної станції, первісною вартістю 112 061,05
грн.; лінія гальванічна, первісною вартістю 750 734,00 грн.;
установка поділу повітря, первісною вартістю 501 120 грн.; водовідвід
технічний, первісною вартістю 267 420,55 грн.; прес пакетувальний,
первісною вартістю 757 770,00 грн.; тощо. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
До основних засобів ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод"
відносяться будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові машини,
робочі машини, вимірювальні прилади, обчислювальна техніка, інші
машини,  транспортні засоби, інструменти, виробничий та господарський
інвентар, тощо. 
ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод" з одного боку є орендарем,
з іншого боку орендодавцем основних засобів по договорах операційної
оренди.
Філія "Металургійний комплекс"  орендує на умовах операційної оренди
такі основні засоби, необхідні для виробничих потреб: будівлі
трансформаторних підстанцій цеху мереж та підстанцій, будівлю
електромайстерні, будівлю складу для зберігання ПСМ, мідеплавильну
піч ливарного цеху,  залізничні колії служби шляхів залізничного
цеху, будівлю станції Сортирувальна,  будівлю депо кранів, будівлю
насосної станції, приміщення в будівлі адміністративно-побутового



корпуса, інженерно-лабораторного корпуса та інше.
Станом на кінець 2011 року філія "Металургійний комплекс"  здає в
операційну оренду основні засоби: частину приміщення в будівлі
відділення термообробки, кран мостовий, частину приміщення в будівлі
насосної станції, огородження, металеві контейнери. Також
підприємство здає в оренду  основні засоби невиробничого призначення:
приміщення в будинках гуртожитків №2, 6, 7.

Основні виробничі потужності філії "Металургійний комплекс" ПрАТ
"Донецьксталь"- металургійний завод" складаються з устаткування
доменного та мартенівського цехів.
До складу доменного цеху входять дві доменні печі корисним обсягом
1033 м3 кожна.
Завантаження виробничих потужностей доменного цеху у 2011 р. склало:
доменна піч №1: річна потужність 790 тис. т; виготовлено 559,99 тис.
т чавуну, використання виробничої потужності склало 70,9%;
доменна піч №2: річна потужність 756 тис. т; виготовлено 652,11 тис.
т чавуну, використання виробничої потужності склало 86,3%.

До складу мартенівського цеху входять чотири мартенівські печі (МП
№5, МП №6, МП №7, МП №8) ємністю 153 тонни кожна, установка
безперервного розливу сталі (УБРС) та установка піч-ковш (УПК).
Завантаження виробничих потужностей мартенівського цеху у 2011 р.
склало:
МП №5: річна потужність 165 тис. т; виготовлено 86,89 тис. т сталі,
використання виробничої потужності склало 52,7%;
МП №6: річна потужність 165 тис. т; виготовлено 103,59 тис. т сталі,
використання виробничої потужності склало 62,8%;
МП №7: річна потужність 165 тис. т; виготовлено 120,28 тис. т сталі,
використання виробничої потужності склало 72,9%;
МП №8: річна потужність 165 тис. т; виготовлено 82,86 тис. т сталі,
використання виробничої потужності склало 50,2%;
УБРС: річна потужність 592 тис. т; розлито 393,41 тис. т сталі,
використання виробничої потужності склало 66,5%;
УПК: річна потужність 1150 тис. т; оброблено 393,62 тис. т сталі,
використання виробничої потужності склало 34,2%.

Основні промислові потужності філії "Металургійний комплекс"  задіяні
у цілодобовому неперервному процесі виробництва.
У доменному цеху у 2011 році працювали 2-і печі: ДП №1 і ДП №2.  ДП
№1 у квітні - травні  2011 р. була зупинена на капітальний ремонт. На
ДП №2 у листопаді 2011 р. був проведений капітальний ремонт. 
У мартенівському цеху у 2011 році працювали 4-и печі:  МП №№ 5, 6, 7,
8  із зупинками в серпні - вересні й у грудні 2011 р.
Всі основні засоби філії "Металургійний комплекс" знаходяться за
адресою: 83062, м.Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122.
Всі основні засоби філії "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська"
знаходяться за адресою: 85334, Донецька обл., Красноармійський район,
селище міського типу Удачне, вулиця Железнодорожна, будинок 53.

З огляду на те, що підприємство знаходиться в центрі мільйонного
міста, керівництво заводу особливу увагу приділяє зниженню
екологічного навантаження на навколишнє середовище. З цією метою
здійснюється реконструкція і модернізація основних виробничих



засобів, яка носить комплексний характер і дозволяє поряд з економією
енергоносіїв, матеріальних та трудових ресурсів, знижати викиди
шкідливих речовин в атмосферу.
Робота з охорони  навколишнього середовища на підприємстві ведеться
за напрямками:
охорона атмосферного повітря;
відходи виробництва;
озеленення промплощадки;
моніторинг навколишнього середовища.
У 2011 році викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря склали
6987,187 тонн. У 2010 році в атмосферне повітря було викинуто
7382,633 тонни шкідливих речовин. Зниження викидів у 2011 році в
порівнянні з 2010 роком пов'язане з зменшенням обсягу виробництва
сталі.
У 2011 році по плану організаційно - технічних заходів з охорони
навколишнього середовища були виконані такі роботи:
1. Зменшено обсяги скидання стічних вод по випусках № 1,  №  2,  № 3
і №  4. 
2. Для поліпшення якості оборотної води мартенівського цеху із квітня
2011 року виконуються роботи з очищення від шламу басейну "Гарячий
Кальміус".
Вивезено 3300 м3 шламу, витрати склали 129,15 тисяч гривень. Надалі
роботи з очищення від шламу будуть проводитися в міру необхідності.
3. За рахунок збільшення повторного використання горілої землі була
зменшена витрата свіжого Положського піску на 12 %, що дозволило
зменшити кількість відходів, розміщених на Полежаківських відвалах.
Економічний ефект даного заходу склав 7581,60  грн.
4. В 2011 році було відсортовано й реалізовано лому вогнетривкої
цегли в кількості 2348,66 тонн, що дозволило зменшити кількість
відходів, які розташовуються на Полежаківських відвалах.
5. В 2011 році було використано вогнетривів, раніше бувших у
використанні,  у повторну кладку в кількості 5354,16 тонн, що
дозволило зменшити кількість відходів, які розташовуються на
Полежаківських відвалах.
6. Згідно плану протягом  року (весна - осінь) проводилося озеленення
промплощадки заводу й прилягаючої території. Висаджено: 78 дерев, 310
кущів троянд.
7. Протягом  року відповідно до графіка проводився лабораторний
контроль організованих джерел викидів в атмосферу на відповідність
установленим нормативам ПДВ. Наднормативних викидів не зафіксовано.
8. Виконувався лабораторний контроль атмосферного повітря в
селитебній зоні по пилу й основних газових компонентах (SO2, NO2) і
важких металах. Усього виконано 648 визначень. З них  виявлено 11
перевищень ПДК пилу.
9. Лабораторний контроль стічних вод, що скидаються у відкриті
водойми, виконувався відповідно до плану-графіка. Виконано 768
аналізів по 12 показникам. В 64 пробах  виявлені перевищення по
сульфатах, азоту амонійному, ХПК і БПК. Усього контролювалось 199
показників.
10. Контроль забруднення підземних вод у районі Полежаківських
відвалів здійснювався відповідно до графіка.
Спостереження проводилося на базі стаціонарних режимно -
спостережливих шпар і відбору проб поверхневих вод. При порівнянні
даних багаторічних досліджень, забруднення вод коливається на рівні



багаторічного циклу.
11. Контроль забруднення ґрунтів у санітарно-захисній зоні заводу на
забруднення важкими металами здійснювався відповідно до плану - графу
2 рази на рік.
На даному етапі відзначено, що концентрації важких металів у ґрунтах
стабілізувалися й установилися на рівні першого етапу поточного року.

При порівнянні середніх багаторічних даних досліджень, забруднення
ґрунтів коливається на рівні багаторічного циклу.
12. Протягом  року проводився контроль технічного стану всіх
пилогазоочищувальних установок (25 установок) і перевірка їхньої
ефективності. Всі установки перебувають у технічно справному стані й
працюють у проектних режимах.
Результати моніторингу навколишнього середовища щоквартально
надаються в МіськСЕС.

Відповідно до комплексної програми розвитку філії "Металургійний
комплекс" ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод" в 2012 році
будуть продовжуватися роботи з будівництва нового кисневого блоку й
реконструкції відділення компресії повітря. 
У межах цього заходу планується заміна кисневого блоку ДО-11 і ДО-15
на кисневий блок КдА-25/25 виробництва ВАТ "Криогенмаш" (Росія)
продуктивністю 25 тис.м3/год газоподібного кисню.
Кисень буде видаватися споживачам під тиском, що дозволить
відмовитися від кісневих компресорів. Можливість роботи кисневим
блоком КдА-25/25 у діапазоні 17,5 - 25,0 тис.м3/год з незмінною
питомою нормою на вироблення кисню буде забезпечена за рахунок заміни
повітряних компресорів ДО-1500 на Сentac 5CІІ виробництва Іngersoll
Rand (5 штук). 
Роботи були розпочаті у 2008 році. Загальна вартість програми
становить 307 млн. грн. За станом на 01.01.2012 р. профінансовані
заходи на суму 233 млн. грн.(із ПДВ). На 2012 рік заплановані
інвестиції у розмірі 74 млн. грн.(із ПДВ). Пуск нового кисневого
блоку запланований на 2013 рік.
Фінансування інвестиційної діяльності підприємства у 2012 році
планується здійснювати  за рахунок власних та позикових коштів.

Укладено договір на проектні опрацювання по обґрунтуванню розмірів
СЗЗ доменно-сталеплавильного виробництва, роботи планується закінчити
в першому півріччі 2012р. Розпочато розробку проектної документації
на реконструкцію ливарного цеху, планований термін реалізації I етапу
реконструкції 4-й квартал 2012р. Розроблено проект "Очищення
дебалансних вод оборотного циклу прокатного виробництва з подальшим
використанням їх для поповнення циклу", впровадження заходу
перенесено на 2012р. Державним управлінням охорони навколишнього
природного середовища в Донецькій обл. внесені зміни в дозвіл на
спецводокористування від 06.05.2011р., зменшено обсяги скидання
стічних вод за випусками №1, №2, №3 і №4. Для поліпшення якості
оборотної води мартенівського цеху з квітня 2011р. виконуються роботи
з очищення від шламу басейну "Гарячий Кальміус", вивезено 3300 м3
шламу, витрати склали 129,15 тис. грн. За рахунок збільшення
повторного використання горілої землі були зменшені витрати свіжого
Полозького піску на 12%, що дозволило зменшити кількість відходів,
розміщених на Полежаковскіх відвалах, економічний ефект заходу -



7581,60 грн. У 2011р. було відсортовано і реалізовано брухту
вогнетривкої цегли в кількості 2348,66 т, що дозволило зменшити
кількість відходів, що розміщуються на Полежаковскіх відвалах. У
2011р. було використано вогнетривів (колишнього застосування) в
повторну кладку в кількості 5354,16 т, що дозволило зменшити
кількість відходів, що розміщуються на Полежаковскіх відвалах. У
2011р. в будівельному цеху було виготовлено і використано в доменному
цеху 4400 т власних промивних брикетів і 2547 т залізовмісних
брикетів, що дозволило знизити витрати на закупівлю сировини зі
сторони. Підрядна організація "Рутекс" виконує роботи з підготовки
промислово-виробничих відвалів до виконання II етапу, в даний час
переглянутий обсяг необхідних робіт і підписано додаткову угоду з ТОВ
"Рутекс". Згідно плану виконано заміну 6-ти прожекторів з лампами ДРЛ
на прожектора з лампами ДНаТ. Згідно плану протягом року (весна -
осінь) проводилося озеленення проммайданчика заводу та прилеглої
території, висаджено: 78 дерев, 310 кущів троянд. Протягом року
згідно з графіком проводився лабораторний контроль організованих
джерел викидів в атмосферу на відповідність встановленим нормативам
ПДВ, наднормативних викидів не зафіксовано. Виконувався лабораторний
контроль атмосферного повітря в селитебної зоні по пилу і основним
газовим компонентів (SO2, NO2) і важких металів, всього виконано 648
визначень, з них виявлено 11 перевищень ГДК пилу. Лабораторний
контроль стічних вод, що скидаються у відкриті водойми, виконувався
згідно з планом-графіком, виконано 768 аналізів по 12 показниках, в
64 пробах виявлені перевищення по сульфатах, азоту амонійному, ХПК і
БПК. Контроль забруднення підземних вод в районі Полежаковскіх
відвалів здійснювався згідно з графіком, при порівнянні багаторічних
даних досліджень, забруднення вод коливається на рівні багаторічного
циклу. Контроль забруднення грунтів у санітарно-захисній зоні заводу
на забруднення важкими металами здійснювався згідно з планом-графіком
2 рази на рік, при порівнянні середніх багаторічних даних досліджень,
забруднення ґрунтів коливається на рівні багаторічного циклу.
Протягом року проводився контроль технічного стану всіх
пилогазоочисних установок (25 установок) та перевірка їх
ефективності, все установки знаходяться в технічно справному стані і
працюють в проектних режимах. Підготовлені форми статзвітності 2 - ТП
(повітря) за 1-3 квартал і за 2011р. і форми 1 - токсичні відходи і
ОТ - 4 за 2011р.

Філія "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" арендує на умовах
операцiйної оренди такi основнi засоби, необхiднi для виробничих
потреб: у ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" - три бункера для
зберігання готової продукції  та промпродукту, склад
металоконструкцій, та приміщення офісу. Також, у зв'язку з
відсутністю своїх складських приміщень, в операційній оренді у
підприємства знаходяться два склади, які перебувають у власностi ПрАТ
"Красноармійське автопідприємство "Укрбуд".
Всi основнi засоби пiдприємства знаходяться за адресою: 85334,
Донецька обл., смт.Удачне, вул.Железнодорожна,53. 
Станом на кінець 2011року на балансі фабрики рахується виробничого
обладнання на суму 317,2 млн.грн;
Введено в дію на протязі 20011 року обладнання на суму 103 млн.грн.
Введення в експлуатацію збагачувальної фабрики з комплексом нових
машин та обладнання, з впровадженням ряду нових технологічних



процесів, дозволить тривалий час виробляти вугільний концентрат марки
"К"  високої якості і заданих об'ємів,  забезпечити максимально
можливе  витягання горючої маси і, як наслідок, підвищення вихіду
концентрату, в порівнянні з існуючими технологічними рішеннями,
застосованими на фабриках України, мінімізувати транспортні витрати
на доставку рядового вугілля до технологічного процесу збагачення і,
як слідство, підвищити ефективність виробництва та забезпечити
отримання додаткового прибутку. Надійність роботи устаткування,
спільно із застосованою системою автоматизації на базі контролерів,
дозволить підвищити продуктивність праці, мінімізуючи чисельність
обслуговуючого персоналу, а також значно понизити собівартість
збагачення, що зрештою вплине на економічний ефект проекту.
Збагачувальна фабрика призначена для переробки рядового вугілля марки
"К" ПАТ "Шахтоуправління "Покровське". Промплощадка збагачувальної
фабрики розташовується у безпосередній близькості від  основної
промплощадки шахти. У зв'язку із збагаченням  на  новій фабриці
вугілля лише ПАТ "Шахтоуправління "Покровське", виключається
взаємозасмічення вугілля, що позитивно відіб'ється на якісних
показниках кінцевого продукту збагачення - концентрату, що особливо
важливе при виробництві коксу.
Досягнутий шахтою ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"  рівень видобутку
вугілля і перспектива нарощування видобутку до 12 млн. тонн,  та
прогнозні об'єми споживання вугільного концентрату і попиту на нього,
є основними чинниками, які обумовлюють доцільність будівництва
збагачувальної фабрики з високою мірою збагачення.

Основним виробничим цехом філії "Збагачувальна фабрика "Свято -
Варваринська" ПрАТ "ДМЗ" є головний корпус у якому безпосередньо
відбувається переробка рядового вугілля з метою випуску продуктів
збагачення: вугільного концентрату марки "К", та пром.продукту. За
2011р фактично перероблено - 6 732,5 тис.т. рядового вугілля та
випущено -
3 636 тис.т. вугільного концентрату марки "К". Середньочасове
навантаження по збагачуванню рядового вугілля за цей період  - 1026,5
т/ч, що складає 90 % проектної потужності.
Основна продукція збагачувальної фабрики:
Вугільний концентрат марки "К" 0-100мм (ТУ У 10.1-34849944-001:2010).
Призначений для коксування, використовується як паливо в
металургійному виробництві.
Вугільний концентрат сорту "Преміум" 0-100мм  (ТУ У
10.1-34849944-003:2010) поліпшеної якості за показниками вологи,
зольності та сірки. Призначений для коксування, використовується як
паливо в металургійному виробництві.
Промпродукт (ТУ У 10.1-34849944-002:2010). Використовується як паливо
для теплових електростанцій. 
Забезпечення збагачувальної фабрики сировиною планується в обсязі
100% рядовим вугіллям марки "К" ПАТ "ШУ "Покровське". З врахуванням
програми перспективного розвитку ПАТ "ШУ "Покровске" фахівцями ПрАТ
"Донецьксталь"-металургійний завод" пропрацювало безліч технологічних
концепцій, що враховують світовий досвід вживання найбільш досконалих
способів збагачення вугілля і обезводнення продуктів збагачення в
країнах з високорозвиненою ринковою економікою.         Основна мета,
при розгляді технологій для вуглезбагачувальних фабрик, полягала в
тому, щоб максимізувати прибуток, одночасно зі збільшенням обсягів



вироблення концентрату.
Найбільше значення при виборі технології збагачення мають наступні
чинники: 
використання найбільш ефективних процесів збагачення, класифікації і
обезводнення вугілля; 
вживання надійного і довговічного устаткування від кращих світових
виробників;
максимальне використання механічного обезводнення, з метою виключення
термічної сушки концентрату; 
виключення з схеми зовнішніх ілонакопітелей; 
виробничі витрати, пов'язані із збагаченням, мають бути відповідні
умовам конкретних ринків.
Виходячи з вище перелічених принципів і ґрунтуючись на практичному
досвіді провідних інжинірингових фірм, була прийнята схема збагачення
по 5 машинним класам крупності:
              1 клас 13-100мм;
              2 клас  1-13мм;
              3 клас  0,2-1мм;
              4 клас  0,04-0,2мм;
              5 клас  0-0,04мм;
Прийнята схема є найбільш гнучкою і дозволяє проводити оперативне
регулювання параметрів технологічних процесів відповідно до змін
рядового вугілля і вимог до якості концентрату.
Для забезпечення безперебійної роботи фабрики і переробки вугілля в
необхідних об'ємах передбачено вживання найбільш високопродуктивного
сучасного устаткування провідних зарубіжних фірм, що відрізняється
від вітчизняного більшою експлуатаційною надійністю і ефективністю: 
грохоти важкого типа "Taibor";
тяжелосередні двохпродуктові сепаратори "Daniels"; 
тяжелосередні двох продуктові гідро циклони фірми "Deister"; 
гідро класифікатори "Crossflow"; 
флотомашини колонного типа "Coalpro" фірми СРТ; 
осадітельно-фільтровальні центрифуги "Decanter";
гіпербаричні фільтри фірми "Andritz";
стрічкові фільтр-пресси фірми "Phoenix". 
Використання для процесу переробки рядового вугілля комплекса нових
машин та устаткування (імпортованих електродвигунів WEG з підвищеним
КПД та покращеними технічними показниками; устройств плавного запуску
та частотно-регульованих перетворювачів для забезпечення мяких
режимів роботи обладнання та зниження пускових струмів; автоматичних
установок компенсації потребляємої реактивної енергії), з одночасним
впровадженням сучасних технологічних процесів, дало змогу скоротити
питому вагу електроенергії при переробке рядового вугілля на 35 % по
зрівнянню з середнім показником по отраслі.
Проектом будівництва збагачувальної фабрики передбачені та в
теперішній час реалізуються  природоохоронні заходи:
відсутність скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище за
рахунок використання замкнутої водно-шламової схеми без присутності
зовнішніх ілонакопичувачів;
відсутність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за
рахунок використання сучасного зневоднюю того обладнання, яке
дозволяє виключити термічну сушку концентрату з технологічного
процесу;
збереження ресурсів питної води регіону: виключення використання



питної води в технологічному процесі, а також відсутність скиду
каналізаційних стоків фабрики та шахти ПАТ "ШУ "Покровська" за
рахунок очистки господарсько-побутових стоків.
Вiдходи, що утворюються при виробництвi передаються по двом напрямам:

iншим стороннiм пiдприємствам на утилізацію, в т.ч. на породний
вiдвал для розміщення породи: 
              в 2011р.-3 525 874 тн. 
використовується на виробництво продукції філії "Металургійний
комплекс" (металобрухт):
              в 2011р.-563 336 тн. 
В подальшому планується завершення будуванням таких промислових
об'ектів:
КОМПЛЕКС ПРИЙМАННЯ РЯДОВОГО ВУГІЛЛЯ ВІД БЛОКА № 10,  який складається
з канатно-стрічкового конвеєра довжиною приблизно 6 км,. За допомогою
канатно-стрічкового конвеєра рядове вугілля буде транспортуватися від
промплощадки скипового ствола шахти до пром.площадки фабрики для
подальшої переробки. Цей спосіб транспортування сипучих матеріалів
визнаний в світі як найбільш економічний;
КОЛЕКТОР ОЧИЩЕНИХ ДОЩОВИХ СТІЧНИХ ВОД, що ВІДВОДИТЬ, ВІД АКУМУЛЮЮЧИХ
ЄМКОСТЕЙ ДО БАЛОК МАТЮШИНА І ГОРОДЕЦКОГО.  В даний час вся  дощова і
тала вода збирається в акумулюючі ємності і при їх заповненні
відбувається розтікання води по території, на якій розташовуються
об'єкти, такі як  склад реагентів, насосна станція перекачування
реагентів в дозаторную, що викликає  небезпеку підмивання будівель.
До раніше виконаних акумулюючих ємкостей необхідно виконати колектор,
що відводить, із залізобетонних труб д600мм довжиною 720м для
можливості скидання дощової очищеної води.
КОМПЛЕКС РОЗДІЛЕННЯ ВІДХОДІВ З ПУНКТОМ ВАНТАЖЕННЯ В АВТОСАМОСКИДИ. У
зв'язку з високим вмістом вологи у відходах класу 0,2мм (32% і більш)
виникли складнощі при спільному складуванні всіх відходів в бункерах,
при вантаженні в автосамоскиди, транспортуванні і формуванні плоского
порідного відвала.  Реалізація проекту ПАТ "Луганськгипрошахт",
виконаного на підставі наявного досвіду роботи фабрик Кузбасу
дозволить скоротити до мінімуму вищезгадані проблеми.  Виконані
роботи по пристрою каркаса, закінчений пристрій зовнішніх панелей
(сендвіч - панелей), виконані будівельні роботи по пристрою РП.
Необхідно виготовити і виробити монтаж 2 черги будівництва (усередині
головного корпусу)  - 41 тн металоконструкцій.
СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ АКУМУЛЯТОР  РЯДОВОГО ВУГІЛЛЯ. Будівництво підлогового
стабілізаційного акумулятора  рядового вугілля ємкістю 35 тис. тонн
дозволить: - стабілізувати роботу ланцюжка передачі рядового вугілля
від ПАТ "ШУ "Покровськоє" до філії "Збагачувальна фабрика"
"Свято-Варварінськая" ПРАТ "ДМЗ" згладжуючи нерівномірність
надходження рядового вугілля; - унеможливити зупинки виробництва ПАТ
"ШУ "Покровськоє" в разі ведення ремонтних на робіт на збагачувальній
фабриці;  
БУДІВНИЦТВО СКЛАДУ РЕАГЕНТІВ З НАСОСНОЮ СТАНЦІЄЮ І СКЛАДУ МАСЕЛ,
ДОЗАТОРНА. Відповідно до вимог "Правил безпеки..." і щоб уникнути
руйнування зовнішніх стін під впливом атмосферних опадів, необхідне
закінчення будівельних робіт по утепленню і обробці  фасадів
відповідно до проекту  ПАТ "Луганськгипрошахт".
МЕХАНІЧНІ МАЙСТЕРНІ ПО РЕМОНТУ НАСОСНОГО УСТАТКУВАННЯ.   Відсутність
власної ремонтної бази, не дозволяє оперативно:  - проводити  ремонт



складальних вузлів устаткування в умовах Філій "Збагачувальна фабрика
"Свято-Варваринська";  - виробляти виготовлення металоконструкцій;  -
забезпечувати виробництво витратних матеріалів: пальці, болти,
втулки, кришки, шпильки і так далі  Будівництво об'єкту дозволить
скоротити час на проведення ремонтів.  Змонтований каркас, виконана
крівля, закінчений пристрій зовнішніх панелей (сендвіч - панелей).
Виробляються будівельно-монтажні роботи по пристрою вбудованих
приміщень, монтажу устаткування, пристрою комунікацій. 
БУДІВНИЦТВО АДМІНІСТАТИВНОГО КОРПУСУ. Для організації побутового і
банно-прального обслуговування, харчування, медичного обслуговування
і розміщення співробітників збагачувальної фабрики відповідно до
вимог  ,    правил і   норм охорони праці потрібне будівництво
адміністративно-побутового корпусу.
Окрім того, для експлуатації об'єктів відповідно до проекту і
паспортизації  устаткування складу реагентів, насосної станції
передачі реагентів дозаторную, комплексу прийому вугілля від блоку
№10 шахти в критий акумулятор рядового вугілля фабрики, вентиляції
головного корпусу і критого акумулятора рядового вугілля, комплексу
розділення відходів, інтеграції локальних мереж в загальну
автоматизовану систему оперативного диспетчерського управління
(АСОДУ), планується завершення  пуско-налагоджувальних робіт.

В 2011 роцi здiйснювалося капiтальне будiвництво (загальна сума
витрат склала - 279 004 тис. грн.). В тому числі будівль та споруд,
які не введені в експлуатацію:  автовагова - 35 тис.грн.; автодорога
міжплощадочна - 1 793 тис.грн.; автодорога під`їзна до промплощадки -
25 тис.грн; адміністративний корпус - 6 601 тис.грн.; конвеєрна
галерея №3 - 1 101 тис.грн.; майстерня по ремонту насосного
обладнання - 2 302 тис.грн.;   огородження території промплощадки -
170 тис.грн.; резервуар протипожежно-виробничий - 60 тис.грн;
закритий склад обладнання - 1 884 тис.грн.; станція приймання вугілля
від канатно-стрічкового конвеєра - 2 052  тис.грн.; ТП 6/0,69 з РП
6кВт канатно-стрічкового конвеєра - 1 314 тис.грн.
В 2011 було інвестовано коштів на придбання та монтаж
канатно-стрічкового конвейера на сумму 19 568 тис.грн. У тому числі:
проектно-дослідницькі роботи - 147 тис.грн.; будівельно-монтажні
роботи - 8 118 тис.грн.; устаткування - 852 тис.грн.; монтаж
устаткування - 861 тис.грн.; інше  - 
 9 590 тис.грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
До постійних ризиків, які впливають на діяльність ПрАТ "Донецьксталь"
- металургійний завод" можна віднести наступні:
- політична й економічна ситуації в Україні і в світі;
- стан фінансових ринків;
- стан ринку іноземних валют;
- дії крупних ринкових гравців;
- впровадження нових технологій та видів продукції.
Раціональна, ефективна організація всіх підрозділів підприємства є
головною умовою його стабільної й стійкої діяльності.
Інформованість підприємства про зміни та тенденції, що відбуваються
в світовій економіці, є загальною умовою для зменшення впливу
ризиків, захисту своєї діяльності й розширенню виробництва та ринків
збуту. Тому ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" займається



постійним збором, обробкою, аналізом й обновленням інформації про
такі зміни і тенденції, а також про ефективність своєї діяльності,
заздалегідь приймає заходи з удосконалювання організації роботи своїх
функціональних підрозділів.
Для кожного виду ризиків здійснюються специфічні заходи.
Для зменшення фінансових ризиків створюються резервні фонди грошових
коштів, відкриваються рахунки у закордонних валютах для зменшення
рисків ринків валют і т.д.
Серед основних ризиків, які будуть впливати на діяльність
підприємства у 2012 році можна назвати такі:
- нестабільність світової економіки;
- політична нестабільність в арабських країнах;
- надвиробництво металу;
- конкуренція з боку китайських виробників;
- стримування попиту з-за зниження рівня кредитування в умовах
боргових проблем країн ЄС.
Для зменшення впливу цих ризиків, крім зазначених постійних заходів,
розробляються стратегії освоєння нових ринків усередині країни та на
міжнародній арені, шляхи зменшення собівартості продукції при
збереженні високої якості.
Для розширення ринків збуту підприємство постійно удосконалює рівень
обслуговування клієнтів та слідкує за якістю продукції.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
У 2011 році підприємством були понесені витрати по виплаті штрафних
санкцій в сумі 1 180 815,00 грн., з яких нараховані штрафи, пені
неустойки за порушення законодавства України склали 101 639,00 грн.,
штрафи та пені по господарських договорах склали 1 170 176,00 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих
коштiв вiд реалізації готової продукції, товарів, виконаних робiт,
наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Робочий капiтал достатнiй i
в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства. Можливi шляхи
покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в
проведеннi заходiв по збiльшенню об`ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд
зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного
функцiонування пiдприємства як суб`єкта господарювання необхiдним є
пiдвищення уваги до ефективної виробничої дiяльностi, пошуку резервiв
зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов`язань.
Ведуться розробки у напрямку можливого залучення iнвестицiйних коштiв
вiд iнвесторiв, зацiкавлених у спiльнiй роботi.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
У 2011 році підприємством було укладено 8 426 договорів, угод та
контрактів. Вартість укладених договорів (контрактів) орієнтовно
становить 24 940 392 тис. грн. Строки виконання договорів дотримані.
"Портфель" замовлень на 2012 рік на дату звіту в повному обсязі ще не
сформований. Дохід від його виконання очікується на рівні 2011 року.



Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В умовах жорсткої конкуренції на ринку металу для забезпечення
ефективного функціонування підприємства, збереження стійких позицій
на традиційних ринках збуту, підвищення якості і
конкурентоспроможності металопродукції на підприємстві планомірно
виконується інвестиційна програма з модернізації виробництва,
освоєння нових технологій і видів продукції, відновлення основних
виробничих засобів. 
З цією метою на підприємстві розроблена Комплексна програма
стратегічного розвитку металургійного комплексу. Відповідно до цієї
програми у ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод" ведуться роботи
з наступних заходів:
Будівництво нового кисневого блоку й реконструкція відділення
компресії повітря. 
Будівництво шредерної установки для переробки металобрухту в
копровому цеху.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Інноваційна діяльність розглядається підприємством як потужний
каталізатор розвитку, надійна гарантія ефективного бізнесу,
технологічної конкурентоспроможності, інноваційної перспективності та
інвестиційної привабливості. Підприємство станом на кінець 2011р.
володіє правами на 167 об'єктів промислової власності в базових
галузях економіки, ресурсо- та енергозбереження. Активна інноваційна
політика дозволила в багатьох напрямках відмовитися від впровадження
продуктів і технологій запозичення і перейти до сучасної економічної
моделі інноваційного розвитку. Компанія є регіональним галузевим
лідером продуктивності праці. Згідно з Додатками № 3.1.1 і 3.1.2
"Звіту про розробку НДР за 2011р." До Наказу № 1 від 04.01.2011г.
було виконано: 
- Захід щодо підвищення витрати та ефективності використання
пиловугільного палива за рахунок поліпшення якості коксу і його
підготовки до плавки, вдосконалення шихтово-технологічних умов з
метою зниження витрат скіпового коксу до 350-400 кг/т чавуну, який
дозволить удосконалити і оптимізувати технології доменної плавки,
знизити витрати коксу. НДР виконана і розглянута НТР заводу, звіт про
виконану роботу оформлений і затверджений. 
- Дослідження технології доменної плавки на шлаках зниженою
основності із застосуванням позапічної десульфурації чавуну
(переходить з 2010р.), яке дозволить знизити витрати коксу і
збільшить продуктивність печей. НДР виконана і розглянута на НТР
заводу, прийнято рішення включити її до плану заходів щодо підвищення
ефективності виробництва. 
- Розробка та обґрунтування технічного завдання на оснащення доменних
печей додатковими системами контролю та управління технологічним
процесом, яка дозволить підвищити рівень контролю і управління
технологією доменної плавки. НДР розглянута на НТР заводу. - Розробка
заходів по зниженню утворення чавунної крихти при зливі металу на
ділянці розливних машин, що дозволить знизити утворення чавунної
крихти при зливі металу. Робота розглянута на НТР заводу. 
- Розробка методики поліпшення розподілу пиловугільного палива по



колу ДП-2, яка дозволить підвищити ефективність використання ПВП,
знизить нерівномірності до ± 10%. НДР розглянута на НТР заводу,
прийнято рішення продовжити її виконання в 2012р. 
- Розробка і освоєння технології модифікування сталі кальцієм з
диференційованою витратою нового (ППКД-50) порошкового дроту, що
забезпечує зниження питомих витрат на виробництво, яка дозволить
знизити витрати на процес модифікування в період доведення металу на
КПК за рахунок диференційованих витрат кальційвмісткого порошкового
дроту. НДР виконана і розглянута на НТР заводу, прийнято рішення
включити її в розділ впровадження тактичних заходів, звіт про
виконану роботу оформлений і затверджений. 
- Захід з визначення можливості зниження існуючої масової частки
кремнію в металі марочного сортаменту сталі мартенівського цеху в
межах, встановлених нормативною документацією, який дозволить знизити
витрату кремнійвмістних феросплавів. НДР виконана і розглянута на
НТР, прийнято рішення включити її в розділ впровадження тактичних
заходів, звіт про виконану роботу оформлений і затверджений. 
- Захід з відпрацювання теплового режиму мартенівської плавки в
умовах збільшення тривалості паузи безпеки при перекиданні клапанів
на мартенівській печі, з метою виключення перевищення нормативів ГДВ
в відведених газах, який дозволить знизити викиди шкідливих речовин,
і, як наслідок, знизить штрафні санкції. НДР виконана і розглянута на
НТС заводу, результати перевірок Державної екологічної інспекції в
Донецькій обл. показали, що перевищень вмісту вищевказаних
компонентів не виявлено, звіт про виконану роботу оформлений і
затверджений. 
- Захід по визначенню впливу факторів безперервного розливання сталі
на якість отримуваних слябів і відсортовування листів з дефектом
"полону", який дозволить підвищити якість поверхні листового прокату.
НДР виконана і розглянута на НТР заводу, звіт про виконану роботу
оформлений і затверджений. 
- Визначення факторів розливання, які впливають на утворення осьових
і торцевих тріщин безперервнолітих слябів, і розробка заходів,
спрямованих на зменшення даних видів дефектів, які дозволять
підвищити якість поверхні листового прокату. НДР виконана і
розглянута на НТР заводу, звіт про виконану роботу оформлений і
затверджений. 
- Дослідження якісних показників вапна та відходів його виробництва в
залежності від фракційного складу, яке дозволить поліпшити якісні
показники вапна, утилізацію відходів виробництва вапна фракцією до
10мм. НДР виконана і розглянута на НТР заводу, прийнято рішення
включити її в розділ впровадження тактичних заходів щодо підвищення
якості продукції, звіт про виконану роботу оформлений і затверджений.

- Розробка технології виготовлення титановмістних брикетів на
обладнанні будівельного цеху, яка дозволить знизити витрату покупної
сировини в доменній плавці за рахунок введення до складу шихти більш
дешевих компонентів (брикетів), виготовлених в умовах будівельного
цеху. НДР розглянута на НТР заводу, прийнято рішення продовжити
дослідження у 2012р.
- Розробка заходів з підготовки свіжих сталеплавильних шлаків до
переробки на ДСК "АМКОМ", яка дозволить визначити методи підготовки
свіжих сталеплавильних шлаків до переробки на ДСК "АМКОМ", в умовах
повного виробітку відвальних шлаків. НДР розглянута на НТР заводу, у



зв'язку з реконструкцією мартенівського цеху і будівництвом ДСП-150
подальше виконання роботи недоцільно.
- Відпрацювання технологічних режимів виробництва безводної литкової
маси для доменних печей з метою зниження її собівартості, які
дозволять знизити витрати на виробництво безводної литкової маси в
умовах нашого підприємства на 5%. НДР виконана і розглянута на НТР
заводу, результати роботи будуть використані при виробництві
безводної литкової маси, звіт про виконану роботу оформлений і
затверджений. 
- Розробка технології виготовлення неформованих вогнетривких і
додаткових матеріалів їх відходів з метою зниження витрат на
виробництво металопродукції, яка дозволить знизити собівартість
виробництва неформованих вогнетривів в умовах нашого підприємства на
5%. НДР виконана і розглянута на НТР заводу. 
- Відпрацювання наскрізної технології виробництва катанки діаметром
5,5 мм на міні-стані 100 із заготовок, отриманих в результаті
прорізки карт листової обрізі стана 2300, яке дозволить розширити
сортамент виробленої продукції. НДР виконана і розглянута на НТР,
розроблена і затверджена технологічна інструкція, звіт про виконану
роботу оформлений і затверджений. 
- Освоєння технології виплавки і позапічної обробки сортаменту
легованих марок сталі, яке дозволить забезпечити сортові стани ВАТ
"ДМЗ" литою заготівкою необхідного сортаменту і якості. НДР виконана
і розглянута на НТР заводу, звіт про виконану роботу оформлений і
затверджений. 
- Освоєння технології розливання сталі "закритим струменем" на
сортовий МБЛЗ ТОВ "ТСА - СТІЛ ГРУП", яке дозволить забезпечити
сортові стани ВАТ "ДМЗ" литою заготівкою необхідного сортаменту і
якості. НДР виконана і розглянута на НТР заводу, звіт про виконану
роботу оформлений і затверджений. 
- Розробка і освоєння виробництва квадратної литої заготівки
перерізом 140 мм і 150 мм, яка дозволить забезпечити сортові стани
ВАТ "ДМЗ" литою заготівкою необхідного сортаменту і якості. НДР
виконана і розглянута на НТР заводу, звіт про виконану роботу
оформлений і затверджений. - Дослідження і оптимізація режимів роботи
дугових сталеплавильних печей №1 та №2, які дозволять знизити
споживання енергоносіїв та підвищити стійкість роботи. НДР виконана і
розглянута на НТР заводу, звіт про виконану роботу оформлений і
затверджений. 
- Дослідження з визначення доцільності виконання надрізів заготівок з
ресорно-пружинних марок при їх розливанні на МБЛЗ ТОВ "ТСА - СТІЛ
ГРУП", шляхом моделювання даного процесу в умовах прокатного цеху ВАТ
"ДМЗ", яке дозволить знизити брак по недокатам при виробництві
сортового прокату з безперервнолитої заготівки виробництва ТОВ "ТСА -
СТІЛ ГРУП". НДР виконана і розглянута на НТР заводу, прийнято
рішення, що виконання надрізів на заготівки в гарячому стані
недоцільно. 
- Дослідження впливу якості обробки слябів в умовах УВП прокатного
цеху та умов різки листів на лобових ножицях стана 2300 на
відсортовування листового прокату за дефектом "полону", яке дозволить
розробити заходи з підвищення якості готової продукції. НДР виконана
і розглянута на НТР заводу, прийнято рішення про подальше проведення
НДР. 
- Визначення впливу ступеня розкриття торцевих і осьових тріщин на



відсортовування листового прокату за дефектом "розшарування", яке
дозволить розробити заходи з підвищення якості готової продукції. НДР
виконана і розглянута на НТР заводу, прийнято рішення про подальше
проведення НДР. 
- Оцінка впливу теплових режимів нагріву слябів на утворення дефекту
листового прокату типу "полону", яка дозволить розробити заходи з
підвищення якості готової продукції. НДР виконана і розглянута на НТР
заводу, прийнято рішення про подальше проведення НДР. 
- Розробка та обґрунтування технічного завдання на модернізацію
устаткування стану 2300 при використанні слябів товщиною 200 мм і
більше, з метою підвищення ефективності виробництва листового
прокату, які дозволять знизити витрати металу після модернізації до
1,190 т/т. НДР виконана і розглянута на НТР заводу, прийнято рішення,
що робота закінчена і не потребує продовження. 
- Відпрацювання теплових режимів нагріву слябів на модернізованій
печі №1 стана 2300 з метою виведення агрегату на гарантовані
показники, яке дозволить знизити споживання природного газу на 218,0
тис.м3/рік. У зв'язку з тим, що піч № 1 пущена в експлуатацію зі
зміщенням графіка, виконання НДР перенесено на I кв. 2012р. 
- Проведено комплексні дослідження впливу факторів розливання сталі
на УНРС мартенівського цеху та виробництва листів на стані 2300 на
величину відсортування листового прокату по металу. 
- Виконана розробка та освоєння технології виробництва литої
заготівки необхідного марочного сортаменту і геометричних розмірів
для виробництва прокату на сортових станах ВАТ "ДМЗ". 
- Проведено комплексні дослідження впливу факторів розливання сталі
на УНРС мартенівського цеху та виробництва листів на стані 2300 на
відсортовування листового прокату по металу. Витрати на проведення
НДР включені до складу поточних витрат + 90 тис.грн.

Політика підприємства щодо досліджень та розробок спрямована на
ефективне керування процесами й постійне поліпшення своєї діяльності,
завдяки виділенню й наступній оптимізації значимих параметрів
ключових процесів, підвищення задоволеності споживачів, зниженню
витрат на сировину й енергоресурси за рахунок економічного їхнього
використання. Виходячи із цього, проведення дослідницьких робіт на
підприємстві спрямовано на рішення наступних завдань: удосконалювання
існуючих технологічних процесів, створення нових технологій більш
високого технічного рівня виробництва й більш високої якості
продукції, створення нових конкурентно-здатних видів продукції,
економію сировини, матеріалів та палива.
В 2011р. виконувалися наступні науково-дослідні роботи:
- підвищення ефективності витрати й використання пиловугільного
палива (ПВП) за рахунок поліпшення якості коксу і його підготовки до
плавки, удосконалювання шихтово-     технологічних умов з метою
зниження витрати скіпового коксу до 350-400 кг/т чавуну;
- дослідження технології доменної плавки на шлаках зниженої
основності з застосуванням внепічної десульфурації чавуну;
- розробка й обґрунтування технічного завдання на оснащення доменних
печей додатковими системами контролю й керування технологічним
процесом;
- розробка заходів щодо зниження утворення чавунної крихти при зливі
металу на ділянці розливочних машин;
- розробка методики поліпшення розподілу ПВП по окружності ДП-2;



- визначення можливості зниження існуючої масової частки кремнію в
металі марочного сортаменту сталі мартенівського цеху в межах,
установлених нормативної документацією;
- відпрацьовування теплового режиму мартенівської плавки в умовах
збільшення тривалості паузи безпеки при перекиданні клапанів на
мартенівській печі з метою виключення перевищення нормативів ПДВ у
газах, що відходять;
- комплексні дослідження впливу факторів розливання сталі на УБРС
мартенівського цеху й виробництва листів на стані 2300  на величину
відсортування листового прокату по металу;
- розробка технології виготовлення титаноутримуючих брикетів на
устаткуванні будівельного цеху;
- розробка заходів щодо підготовки свіжих сталеплавильних шлаків до
переробки на ДСК "АМКОМ";
- дослідження якісних показників вапна й відходів її виробництва
залежно від  фракційного складу.

На 2012 рік заплановане проведення наступних науково-дослідних робіт:
- продовження розробки методики поліпшення розподілу ПВП по
окружності ДП-2;
- продовження розробки технології виготовлення титаноутримуючих
брикетів на устаткуванні будівельного цеху;
- пошук можливих технологій переробки шламу доменних газоочисників; 
- випробування альтернативних залізовмісних матеріалів з метою
часткової заміни основної залізорудної сировини й вапняку в доменному
цеху;
- дослідження з технології розливання низьколегованих сталей на УБРС
мартенівського цеху із застосуванням розливочної суміші типу 4КМ10 і
ТСК- ДО20;
- розробка й дослідження режимів технології попереднього розкислення
й модифікування сталі на УПК для стабілізації окислюваності й
внутрішньої структури литого металу, що забезпечують зниження вмісту
кисню й кількості неметалічних включень;
- дослідження й аналіз енерго - технологічних параметрів виплавки
напівпродукту  в ДСП-150;
- вивчення рівня й основних закономірностей надходження й поводження
кисню й азоту в металі на технологічних ділянках виплавки
напівпродукту, внепічної обробки й розливки сталі на УБРС.
У 2011 році науково-дослідні роботи виконувалися разом зі
співвиконавцями:  
Робота по напрямку "Підвищення витрати й ефективності використання
пиловугільного палива (ПВП) за рахунок поліпшення якості коксу і його
підготовки до плавки, удосконалювання шихтово- технологічних умов з
метою зниження витрати скіпового коксу до 350-400 кг/т чавуну"
виконувалась разом з ТОВ "Технопарк" ДОННТУ "УНІТЕХ". Сума витрат на
цю роботу в 2011р. склала 159 700 грн.
Робота по напрямку "Розробка й впровадження пропозицій за технологією
доменної плавки на шлаках зниженої основності з застосуванням
внепічної десульфурації чавуну в умовах доменного цеху ПрАТ
"Донецксталь"-МЗ" виконувалась  разом з ДОННДІЧЕРМЕТ. Сума витрат на
цю роботу в 2011р. склала 36 000 грн.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,



поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

За звiтний перiод ПрАТ "ДМЗ" було однiєю з сторiн у таких судових
справах: 
1. Позов ТОВ "Ромстал Україна" до ПрАТ "ДМЗ". Провадження вiдкрито
29.09.2011р. Розмiр позовних вимог 230 135,24 грн. Позов про
стягнення  неоплати за отриманий товар Справа розглядалась в
Господарському суді Донецької області. Позивач від позову відмовився,
у звязку з оплатою нашим підприємством боргу.
2. Позов ТОВ "ВО "Підйомспецтехніка" до ПрАТ "ДМЗ". Провадження
вiдкрито 06.12.2011р. Позов про стягнення  неоплати за отриманий
товар. Розмiр позовних вимог 160 693,15 грн. Справа розглядалась в
Господарському суді Донецької області. По боргу у розмірі 147 000 грн
- суд припинив провадження по справі у звязку з відсутністю предмету
спору. Стягнення пені у розмірі 11 361,29 грн та 3% річних у розмірі
2 331,86 грн припинити, оскільки позивач відмовився від їх стягнення.
Стьягнуто з ПрАТ "ДМЗ" витрати по сплаті держмита у сумі 1 470 грн та
ІТЗ судового процесу у розмірі 236 грн.  
3. Позов ТОВ "Полімет" до ПрАТ "ДМЗ". Провадження вiдкрито
04.07.2011р. Позов про стягнення  неоплати за отриманий товар у
розмiрi 72 439,40 грн. Справа розглядалась в Господарському судi
Донецької області, та у Донецькосу апеляційному суді донецької
області. який винiс рiшення про припинення стягнення основного боргу
у розмірі 57 117,20 грн у звязку з відсутністю предмету спору.
Задовільнив позовні вимоги у часті виплат: 3% річних - 1 122 грн,
інфляційні - 4 119,94 грн, держмито - 623,59 грн, ІТЗ судового
процесу - 203,16, та витрати на послуги адвоката - 8 608,46 грн. 
4. Позов ТОВ "ТПК "ВІД" до ПрАТ "ДМЗ". Провадження відкрито
31.05.2011р. Позов про стягнення  неоплати за отриманий товар у
розмірі 71 658,60грн. Справа розглядалась в Господарському судi
Донецької обл., який винiс рiшення про задоволення позовних вимог у
повному обсязi. 
5. Позов ТОВ  "Азоввнєштранс" до ПрАТ "ДМЗ". Провадження відкрито
11.11.2011р. Позов про стягнення  неоплати за отриманий товар у
розмiрi 131 473,82 грн. Справа розглядалась в Господарському судi
Донецької області. Позовнi вимоги задовільні в повному обсязі.
 6. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ "Шахта "Донбас". Провадження відкрито 23
11 2011 р. Позов про стягнення  неоплати за отриманий товар у розмірі
1 075 875 грн. Справа розглядалась в Господарському судi Донецької
області, рішенням якого, позов було задовільнено в повному
обсязі.Також витрати по сплаті судового сбору у розмірі 21 517,50
грн.
7. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ "Енергокапітал". Провадження вiдкрито
05.04.2011р. Позов про стягнення  неоплати за отриманий товар у
розмiрi  161 729,06 грн. Справа розглядалась в Господарському судi
Донецької області. Позовнi вимоги задовільнені в повному обсязі.
8. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ПП "СК Плюс" Провадження вiдкрито 19.12.2011р.
Позов про стягнення  неоплати за отриманий товар у розмiрi  329
685,25 грн. Справа розглядалась в Господарському судi Донецької
області. Позовнi вимоги задовільнені частково: заборгованість у
розмірі - 283 608 грн, пеня - 21 317,22 грн, 3% річних - 7 202,87,
інфляційні - 9 118,38 грн, судовий сбор - 6 424,93 грн ". 
9. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ВАТ  "Трест Донецькшахтопроходка". Провадження
відкрито  06.05.2011р. Позов про стягнення  безвідсоткової фінансової



допомоги у розмiрi 16 097 933,89 грн. Справа розглядалась в
Господарському судi Донецької області, який винiс рiшення про
задоволення позовних вимог в повному обсязі. 
10. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ "СПК-Ресурс" Провадження вiдкрито
19.10.2011р. Позов. про стягнення  коштів за поставку продукції у
розмірі 89 321,50 грн. Справа розглядалась в Господарському судi
Донецької обл., який винiс рiшення про задоволення позовних вимог у
повному обсязi.  на користь ПрАТ "ДМЗ", також витрати на держмито та
ІТЗ судового процесу. Загальна сума 90 450,72 грн.  
11. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ПП "СПФ "СІБ". Провадження вiдкрито
14.09.2011р. Позов. про стягнення  коштів за поставку  продукції у
розмірі   2 155,20 грн. Справа розглядалась в Господарському судi
Донецької обл., який винiс рiшення про задоволення позовних вимог у
повному обсязi.  на користь ПрАТ "ДМЗ". 
12. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ "Технострой". Провадження відкрито
26.09.2011р. Позов про стягнення  коштів за поставку продукції у
розмірі  93 168,40 грн. Справа розглядалась в Господарському судi
Донецької обл., який винiс рiшення про задоволення позовних вимог у
повному обсязi.  на користь ПрАТ "ДМЗ". Також витрати на оплату
держмита та ІТЗ судового процесу. Загальна сума - 94 336,08 грн. 
13. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ВАТ "Трест Донецькшахтопроходка" .
Провадження відкрито  24.05.2011р. Позов про стягнення
безвідсоткової фінансової допомоги у розмiрi 6 398 908,74 грн. Справа
розглядалась в Господарському судi Донецької області, який винiс
рiшення про задоволення позовних вимог в повному обсязі   на користь
ПрАТ "ДМЗ".
14. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ "Шахта Донбас"  Провадження відкрито
22.11.2011р. Позов про стягнення  коштів за купівлю - продаж
транспортного засобу у розмірі  518 900 грн. Справа розглядалась в
Господарському судi Донецької обл., який винiс рiшення про
задоволення позовних вимог у повному обсязi.  на користь ЗАТ "ДМЗ".
Також витрати по сплаті судового сбору у розмірі 10 378 грн.  
15. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ "Шахта Донбас"  Провадження вiдкрито
01.11.2011р. Позов. про стягнення  коштів за неякісну продукцію у
розмірі  1 629 687,77грн. Справа розглядалась в Господарському судi
Донецької обл., який винiс рiшення про задоволення позовних вимог у
повному обсязi.  на користь ПрАТ "ДМЗ". 
16. Позов ПрАТ "ДМЗ" до" до ТОВ "Шахта Донбас"  Провадження вiдкрито
01.11.2011р. Позов. про стягнення  коштів за неякісну продукцію у
розмірі   4 640 808,54 грн. Справа розглядалась в Господарському судi
Донецької обл., який винiс рiшення про задоволення позовних вимог у
повному обсязi.  на користь ПрАТ "ДМЗ". Також суму 3% річних - 358
550,14 грн, інфляційні - 1081635,49 грн, судовий сбор - 56 460 грн. 
17. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ "КВТ". Провадження відкрито 17.05.2011р.
Позов. про стягнення  коштів за неякісну продукцію у розмірі   165
830,24 грн. Справа розглядалась в Господарському судi Донецької обл.,
який винiс рiшення про задоволення позовних вимог у повному обсязi.
на користь ПрАТ "ДМЗ". 
18. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ "Новатор". Провадження відкрито
27.04.2011р. Позов пророзырвання договору та отримання предоплати у
розмыры 97 857 грн. Справа розглядалась в Господарському суді
Луганської області. Позов задовільнений на суму - 22 151,40 грн. 19.
Позов ПрАТ "ДМЗ" до Mecomp international . Провадження відкрито
13.0.2011р.  Позов про стягнення  коштів за нестачу продукцію у



розмірі 60 000  дол.США. Справа розглядалась в МКАС при ТПП України,
який винiс рiшення про задоволення позовних вимог у сумі 40 000 дол.
США. 
20. Позов ПрАТ "ДМЗ" до Східної митниці Провадження відкрито
15.04.2011р. Позов у розмірі  73 600,01 грн. Справа розглядалась
вДонецькому окружному адміністративному суді . який винiс рiшення про
відмову у задоволенні позовних вимог Подана касаційна скарга. 
21. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ПП "Покрівельбудматеріали" на суму 12 471,73
грн. Господарським судом Донецької області порушено провадження у
справі ухвалою від 05.10.2011. в задоволенні позову відмовлено.
Донецьким апеляційним господарським судом рішення залишено без змін.
22. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ "Старттрейд" на суму 26 022,78 грн.
Господарським судом Луганської області порушено провадження у справі
ухвалою від 02.11.2011. Ухвалою суду провадження у справі припинено в
зв'язку добровільним погашенням боргу відповідачем.
23. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ВАТ "Маріупольський
дослідно-експериментальний завод" 67 653,71 грн. Господарським судом
Донецької області порушено провадження у справі ухвалою від
25.07.2011. ПрАТ "ДМЗ" зменшено суму позову до 63 710,13 грн.
Рішенням суду позов задоволено в повному обсязі, наказ суду
направлено до виконавчої служби.
24. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ "Фосстис" на суму 222 756,05 грн.
Господарським судом Донецької області порушено провадження у справі
ухвалою від 25.05.2011. Під час слухання справи позивачем було
збільшено суму позовних вимог до 224 090,72 грн. рішенням суду позов
задоволено в повному обсязі, наказ суду направлено до виконавчої
служби.
25. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ДП "Донецька залізниця" на суму 2 541,01 грн.
Господарським судом Донецької області порушено провадження у справі
ухвалою від 10.02.2011. Рішенням суду позов задоволено в повному
обсязі, наказ суду направлено до виконавчої служби.
26. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ПП "Науково-виробниче комерційне підприємство
"Укртехснаб" на суму 1 066,53 грн. Господарським судом Донецької
області порушено провадження у справі ухвалою від 22.02.2011.
Рішенням суду позов задоволено в повному обсязі, наказ направлено до
виконавчої служби.
27. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ "Донкокс" на суму 104 354,35 грн.
Господарським судом Донецької області порушено провадження у справі
ухвалою від 21.10.2011. Рішенням суду позов задоволено в повному
обсязі.
28. Позов ПрАТ "ДМЗ" до ТОВ "Донкокс" на суму 171 162,73 грн.
Господарським судом Донецької області порушено провадження у справі
ухвалою від 21.10.2011. Рішенням суду позов задоволено в повному
обсязі.
29.  Позов ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод"  до ДП "Донецька
залізниця". Провадження відкрите 18.04.2011р. Позов про стягнення
штрафу за прострочення доставки вантажу. Розмір позовних вимог склав
321,60 грн. Справа знаходилася на розгляді у Господарському суді
Донецької області. Позовні вимоги ПрАТ "ДМЗ" задоволені в повній
сумі.
 30.  Позов ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод" до ТОВ
"Торговий Дім "Буд капітал" м.Краматорськ. Провадження відкрите
01.07.2011р. Позов про стягнення заборгованості, пені, інфляції,
річних. Розмір позовних вимог склав 10110,97 грн. Справа знаходилася



на розгляді у Господарському суді Донецької області. Винесене рішення
про стягнення на користь ПрАТ "ДМЗ" 8490 грн. заборгованості, 343,98
грн. пені, 84,97 грн. річних, 273,39 грн. інфляції.
31.  Позов ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод"  до Мацегори
Юлії Володимирівни. Провадження відкрите 01.07.2011р. Позов про
стягнення заборгованості у розмірі 1250,86 грн. Справа розглядалась в
Ленінському районному суді  м. Донецька. Позовні вимоги ПрАТ "ДМЗ"
задоволені в повній сумі.
 32.  Позов ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод" до ДП "Донецька
залізниця". Провадження відкрите 17.10.2011р. Позов про стягнення
вартості недостачі в розмірі 2544,07 грн. Справа розглядалась в
Господарському суді Донецької обл. Винесене рішення про стягнення на
користь ПрАТ "ДМЗ" 1547,23 грн.
33.  Позов ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод" до фізичної
особи - підприємця Старченко І.В. м. Луганськ. Провадження відкрите
21.10.2011р. Позов про стягнення заборгованості у розмірі 3557,85
грн. Справа розглядалась в Господарському суді Луганської обл.
Позовні вимоги ПрАТ "ДМЗ" задоволені в повній сумі.
34.  Позов ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод" до ТОВ "Оргтех
+" м. Донецьк. Провадження відкрите 25.10.2011р. Позов про стягнення
заборгованості у розмірі 6149,08 грн. Справа знаходиться на розгляді
в Господарському суді Донецької обл.
35.  Позов ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод" до ТОВ "СНПФ
"Хіммашкомпрессор" м. Северодонецьк. Провадження відкрите
27.10.2011р. Позов про стягнення штрафу за постачання неякісної
продукції. Розмір позовних вимог складає 16350 грн. Справа
знаходилася на розгляді у Господарському суді Донецької області.
Позовні вимоги ПрАТ "ДМЗ" задоволені в повній сумі.
36. Позов ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод" до ДП "Донецька
залізниця".  Провадження відкрите 22.11.2011р. Позов про стягнення
вартості недостачі в розмірі 5497,10 грн. Справа розглядалась в
Господарському суді Донецької обл.  Позовні вимоги ПрАТ "ДМЗ"
задоволені в повній сумі.
37.  Позов ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний завод" до ТОВ
"Південний механоливарний завод" м. Маріуполь. Провадження відкрите
26.12.2011р. Позов про стягнення штрафу за постачання неякісної
продукції. Розмір позовних вимог складає 5048 грн. Справа
розглядалась в Господарському суді Донецької обл.  Позовні вимоги
ПрАТ "ДМЗ" задоволені в повній сумі.
38. Позов ВАТ "Незалежна страхова компанія" м. Київ до ПрАТ
"Донецьксталь"- металургійний завод". Провадження відкрите
25.03.2011р. Позов про стягнення витрат на страхове відшкодування.
Розмір позовних вимог склав 2225,37 грн. Справа розглядалась в
Господарському суді Донецької обл.  Позовні вимоги задоволені в
повній сумі.
39. Позов ЗАТ "ЦНДІВтормет" до ПрАТ "Донецьксталь"- металургійний
завод". Провадження відкрите 06.06.2011р. Позов про стягнення
заборгованості у розмірі 93234,72 грн. Справа розглядалась в
Господарському суді Донецької обл.  Позовні вимоги задоволені в
повній сумі.
40. Позов ТОВ "Торгово-промислова компанія" м. Львів до ПрАТ
"Донецьксталь"- металургійний завод". Провадження відкрите
24.06.2011р. Позов про стягнення заборгованості у розмірі 26015,02
грн. Справа розглядалась в Господарському суді Донецької обл.



Провадження по справі припинене.
41. Позов ІП "Агбор Інжиніринг" м. Дніпропетровськ до ПрАТ
"Донецьксталь"- металургійний завод". Провадження відкрите
09.09.2011р. Позов про стягнення заборгованості у розмірі 260175,95
грн. Справа розглядалась в Господарському суді Донецької обл.
Позовні вимоги задоволені в повній сумі.

Інша інформацію, 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
Виручка вiд реалiзацiї  в 2011 роцi збільшилась порiвняно з 2010
роком на 15,6% i становить: 
- 2010 – 21 582 021 тис грн. 
- 2011 – 24 940 392 тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати та витрати за збут поступово збiльшуються. Це
пов'язано iз зростанням цiн на покупнi матерiали, запаснi частини,
паливно-мастильнi та iншi матерiали. 
Фiнансовий результат вiд дiяльностi до оподаткування складає: 
- 2010 р - прибуток 534 443 тис грн;
- 2011 р - прибуток 1 185 826 тис.грн. 

Для об'єктивного розумiння фiнансового стану товариства i результатiв
його дiяльностi за 2011 р. здiйснений аналiз рiзних аспектiв
фiнансового стану товариства використовуючи розрахунковi параметри -
фiнансовi коефiцiєнти

Показники За станом на    За станом на    Відхилення
             31.12.2010 р.  31.12.2011 р.  (+; -)
Коефіцієнт  абсолютної ліквідності
(ряд.230+ряд.240+ряд.220) / ряд.620
Кабс        0,030         0,025       -0,005
Коефіцієнт загальної ліквідності
Ряд.260 / ряд.620
Кпокр        0,935         1,954       +1,019
Коефіцієнт фінансової незалежності
Ряд.380 / ряд.280
Кавт        0,177         0,244       +0,067
Коефіцієнт фінансової стабільності
ряд.380/ (ряд.480+ряд.620)
Кфс            0,217         0,326       +0,109
Коефіцієнт інвестування
Ряд.380 / ряд.080
Кінв        0,628         0,949       +0,321
Коефіцієнт валового прибутку
Ряд.050(ф.2) / ряд.010(ф.2)
Квп            0,127         0,174       +0,047
Коефіцієнт рентабельності реалізації
Ряд.050(ф.2) / ряд.035(ф.2)
Крр            0,144         0,194        +0,05
Коефіцієнт рентабельності витрат
Ряд.050(ф.2) / ряд.040(ф.2)
Крв            0,169         0,240        +0,071

Одним з головних показників є коефіцієнт фінансової незалежності



(“автономії”) від зовнішнього фінансування (Кавт), що обчислюється як
відношення загальної суми власних коштів до валюти балансу.
Товариство вважається фінансово незалежним, якщо власні джерела
фінансування (власний капітал) складає не менш, як 50% в загальній
сумі активів Товариства (Кавт не менше 0,5). Збільшення значення
коефіцієнту може свідчити про поліпшення фінансового стану Товариства
(зменшення залежності від залучених коштів). 
В аналізуємому періоді значення вказаного показника не відповідає
нормативному рівню, і в порівнянні з відповідним періодом минулого
року мало місце деяке зростання його значення (+0,067).
Для визначення фінансової стійкості використовується коефіцієнт
фінансової стабільності (Кфс), який характеризує співвідношення
власних та позикових коштів. Нормативне значення Кфс повинно бути
більшим 1,0, тобто достатній рівень фінансової стійкості досягається,
якщо розмір власних коштів перевищує розмір позикових коштів. В
аналізуємому періоді значення коефіцієнту не знаходилось на
мінімальному рівні, однак мало тенденцію до зростання (+0,109). 
Забезпечення необоротних активів власними коштами (коефіцієнт
інвестування –Кінв) відображує, в якій мірі необоротні активи
Товариства фінансуються власними коштами. В аналізуємому періоді
значення коефіцієнта за рахунок отриманого прибутку мало тенденцію до
подальшого збільшення і за станом на 31.12.2011 р. його значення
знаходилось на майже на рівні мінімально рекомендованої межі (не
менше 1,0). Це вказує на достатність у Товариства власних коштів для
фінансування необоротних активів і наявності значних можливостей для
проведення оновлення виробничого обладнання та розширення виробничої
бази за рахунок власних коштів. 
Загальний коефіцієнт ліквідності (покриття) характеризує достатність
ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його
поточних зобов’язань. Значення вказаного коефіцієнта в аналізуємому
періоді зросло і на кінець аналізуємого періоду знаходиться в межах
рекомендованих параметров (1,0…2,0). 
Це дозволяє зробити висновок про те, що Товариство має обігові
ресурси в обсязі, достатньому для розрахунків за своїми
короткостроковими зобов’язаннями і в фінансово-господарській
діяльності не залежить від залучених коштів.
Абсолютна ліквідність показує, яка частина боргів Товариства може
бути сплачена негайно. Його нормальним значенням прийнято вважати
0,25 - 0,5, оскільки терміни платежів не доводяться на один день.
Наявність у Товариства на кінець перевіряємого періоду грошових
коштів не на рекомендованому рівні може свідчити то, що Товариство не
в змозі оперативно розраховуватись за значною частиною своїх
короткострокових зобов’язань високоліквідними коштами. Слід
зауважити, що даний показник може характеризувати фінансовий стан
Товариства тільки на конкретну (звітну) дату і без більш детального
аналізу динаміки грошових потоків висновок що до платоспроможності
Товариства може бути досить суб’єктивним.
Аналіз показників рентабельності може свідчити про високу
ефективність діяльності Товариства, яка дозволила в аналізуємому
періоді здійснювати прибуткову господарську діяльність.
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Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  1  0

20102  2  1
20113  2  1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

Реєстраційна комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні
X

X
X

Інше д/в

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
X

Підняттям рук X
Інше д/в

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?

Реорганізація
Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні
X
X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше затвердження правочинив

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

X

Депозитарій X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ? _____Ні



Органи управління

Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Іншi

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)
  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____ 60

  0
Кількість представників державиі   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами
(так/ні) ?

_____Так

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше д/в

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Так

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

Ні

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Інше д/в

X

X

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена

X

Іншi



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) ______Так

Члени правління ( директор )
Загальний відділ

Засідання
правління

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?

Кількість членів ревізійної комісії _____  3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів

осіб.

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

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Ні

Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Інше дирекцiя з управлiння власнiстю       так

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Так

Ні
Ні

Так
Так
Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Так
Так
Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Ні
X

Інше д/в

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Так

X
X

X
X

X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Документи

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку ? (так/ні) ______Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X
X

X
Інше д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______Ні



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

Ревізійна комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) ______Так

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше д/в

X
X
X

X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X
X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Не визначились

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________д/в

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні)

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________д/в

______
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Так

Не задовольняв професійний рівень особи
Так

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

Ні
X

Інше У зв'язку з проходженням процедури дематеріалізації акцій та згiдно з нормами дiючого законодавства.

акціонерів
суду

X

X
X

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -
особа)?

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
д/в

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
д/в

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/в

4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
д/в

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
д/в

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
д/в

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
д/в

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/в

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
д/в

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/в

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
д/в

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;

д/в



кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
д/в

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
д/в

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
д/в

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
д/в

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
д/в

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;
д/в

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
д/в

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
д/в

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
д/в



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Приватне акцiонерне товариство "Донецьксталь" - металургiйний завод"

Територія______________________________________________________________ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ, СТАЛI ТА ФЕРОСПЛАВIВ

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________83062 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ М.ДОНЕЦЬК ВУЛ. IВАНА

ТКАЧЕНКА, БУД. 122

30939178
1410137700
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         0

27.10.0

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 458945 656745
Основні засоби:

залишкова вартість 030 1382470 1552995
первісна вартість 031 1886257 2186908
знос 032 ( 503787 ) ( 633913 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 -- --

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 12608 --

Усього за розділом І 080 2947904 3200391
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 385959 500797

готова продукція 130 409429 267503

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 3704074 4668218
первісна вартість 161 3704966 4679524
резерв сумнівних боргів 162 ( 892 ) ( 11306 )

88831111899220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 317184 308912

Інша поточна дебіторська заборгованість 210       527181       183344

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 4188 4634
первісна вартість 011 7198 8677
накопичена амортізація 012 ( 3010 ) ( 4043 )

Інші фінансові інвестиції 045 414877 443312
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 369255 444117
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 9278 --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --
незавершене виробництво 120 60669 40719

Товари 140 187500 723119
Векселі одержані 150 1093082 1031146

за виданими авансами 180 570028 1357750
З нарахованих дохідів 190 5399 1592
Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 3330 ) (    --    )

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 -- --
первісна вартість 036 -- --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 308891 98588

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________9977

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 1289872 76605
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 3866274 759738
Векселі видані 520 62 62

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 235193 416551
з бюджетом 550 12126 69447

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 99211 145049
Усього за розділом IV 620 8030136 4727401

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 10458445 12437744

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 77988 77988
Пайовий капітал 310 -- --
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Інший додатковий капітал 330 -- --
Резервний капітал 340 19497 19497
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1753841 2939667
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

30371521851326380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 59010 75834
Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --
416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --
7583459010430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 387582 4368349
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 121620 217512
Відстроченні податкові зобов'язання 460 -- --
Інші довгострокові зобов"язання 470 8771 11496

4597357517973480Усього за розділом III

зі страхування 570 9309 26391
з оплати праці 580 26351 33376
з учасниками 590 172714 94829

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2319024 3105353

з позабюджетних платежів 560 -- --

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється згiдно Закону України вiд 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" та затвердженим Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей своєї дiяльностi i технологiї
обробки облiкових даних. На пiдприємствi використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика
пiдприємства у звiтному перiодi не змiнювалась.

Згiдно до облiкової полiтики:
Нематерiальнi активи враховуються за первiсною вартiстю i амортизуються з використанням прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї
протягом строку корисного використання.

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 19746 1376

в іноземній валюті 240 106890 28967
Інші оборотні активи 250 10301 34963
Усього за розділом II 260 7509341 9237237

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1200 --

Баланс 280 10458445 12437744

у т.ч. в касі 231 38 52

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- 116

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --



Основними засобами визнаються матерiальнi активи, що утримуються пiдприємством з цiллю використання в процесi виробництва або
постачання товарiв, надання послуг, передачi в оренду iншим особам, або для здiйснення адмiнистративних та соцiально-культурних функцiй,
очiкуваний строк корисного використання яких складає бiльше року.
Критерiєм вiднесення об'єкту основних засобiв до iнвестицiйної нерухомостi є його використання з цiллю отримання орендних платежiв та\або
збiльшення власного капiталу в розмiрi, бiльше 50% площi об'єкту.
Iнвестицiйну нерухомiсть на дату балансу вiдображувати за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням
втрат вiд зменшення корисностi та вигiд вiд її вiдновлення.
Амортизацiя основних засобiв, об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi та iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних
матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв) здiйснюється прямолiнiйним методом, виходячи з термiну корисного використання.
До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться: активи, вартiсть яких складає  до 1000 грн., та якi служать бiльше року.
Амортизацiя МНМА нараховується у розмiрi 100 % у першому мiсяцi експлуатацiї.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнається їх найменування. Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства
за первинною вартiстю, визначеною згiдно П(С)БО №9. Переоцiнка запасiв здiйснюється на iндивiдуальнiй основi у разi, коли вони втратили
первинно очiкувану економiчну вигоду.
Транспортно-заготовчi витрати включаються в собiвартiсть придбаних запасiв або загальною сумою вiдображаються на окремих субрахунках
кожного рахунку облiку запасiв з подальшим їх розподiлом по середньому вiдсотку.
Вибуття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з обраною облiковою полiтикою за методом FIFO (для роздрiбної торгiвлi - метод цiни продажу)
Протягом звiтного перiоду визначений метод оцiнки запасiв не змiнювався.
До малоцiнних i швидкозношуємих вiдносяться предмети, якi використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного
циклу. Вартiсть МШП при передачi в експлуатацiю виключається iз складу активiв з подальшою органiзацiєю кiлькiсного облiку таких предметiв
по мiсцях експлуатацiї впродовж термiну їх фактичного використання.

Визнання, оцiнка i облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть".
Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi поточної дебiторської заборгованостi один раз в рiк на дату балансу 31 грудня проводиться
нарахування резерву сумнiвних боргiв, виходячи з методу використання абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО 11 "Зобов'язання" . При наявностi довгострокової кредиторської
заборгованостi на звiтну дату здiйснюється вiдповiдний аналiз для вiдокремлення iї поточної частини. 

Розшифровка рядкiв балансу:
--------------
Рядок 010 "Нематерiальнi активи, залишкова вартiсть" - 4 634 тис. грн., яка складається з вартостi:
" Права користування природними ресурсами - 1 075 тис.грн. 
" Прав на об'єкти промислової власностi - 1 743 тис. грн.
" Iнших нематерiальних активiв – 1 816 тис. грн. 

В поточному перiодi надiйшло нематерiальних активiв на суму 1 479 тис.грн. та нараховано амортизацiї в сумi 1 033 тис.грн.

Рядок 020 "Незавершене будiвництво" – 656 745 тис.грн., складається:  
* капiтальне будiвництво – 490 680 тис.грн., 
* придбання (виготовлення) основних засобiв (придбане виробниче обладнання, не введене в експлуатацiю станом на 31.12.2011 р.) – 158 475
тис.грн.
* придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв (МНМА) -      4 906 тис.грн.
* придбання (створення) нематерiальних активiв – 2 684 тис.грн.

Рядок 030 - 032 "Основнi засоби", тис. грн.:

Група                                          Первiсна        Знос       Остаточна     Ступiнь
                                                    вартiсть                          вартiсть        зносу
Земельнi дiлянки                          19                  0                19             0,00
Будинки, споруди та
передавальнi пристрої         924 412        151 501       772 911         16,39
Машини та обладнання       974 310        374 317     599 993         38,42
Транспортнi засоби          205 620       49 260      156 360         23,96
Iнструменти, прилади,
iнвентар                               45 280       21 785        23 495         48,11
Багаторiчнi насадження              144              42             102         29,17
Бiблiотечнi фонди                       257            257                 0       100,00
Малоцiннi необоротнi 
матерiальнi активи            36 568       36 568                 0       100,00
Тимчасові (не титульні) споруди 70                   0                70           0,00
Iнвентарна тара                       144            143                 1          99,31
Iншi необоротнi
матерiальнi активи                       84             40               44          47,62
Всього                               2 186 908         633 913     1 552 995         28,99

У звiтному перiодi Товариством прийнятi до облiку необоротнi матерiальнi активи на суму 312 260 тис.грн., тому числi: 
- Будинки, споруди та передавальні пристрої – 50 770 тис. грн.;
- Машини та обладнання – 133 608 тис. грн.;
- Транспортні засоби – 111 594 тис. грн.;
- Iнструменти, прилади, інвентар – 9 480 тис. грн.;



- Багаторічні насадження – 4 тис. грн.;
- Бібліотечні фонди – 27 тис. грн.;
- МНМА – 6 668 тис. грн.;
- Тимчасові (нетитульні) споруди – 70 тис. грн.;
- Iнші необоротні матеріальні активи – 39 тис. грн. 

Вибуття основних засобiв в 2011 р. вiдбувалось за рахунок лiквiдацiї та продажу загальною первинною вартiстю  24 217 тис.грн. i залишковою
вартiстю8 263 тис.грн.:

На кiнець звiтного перiоду  Товариство орендує на умовах операцiйної оренди основнi засоби (будинки, споруди та технологiчне обладнання)
загальною вартiстю 81 507 тис.грн.
В оперативну оренду на кiнець 2011 р. переданi: 
         Група           Первiсна вартiсть    Знос      
Будинки, споруди та
передавальнi пристрої           20 192        5 006
Машини та обладнання           1 795          465
Транспортнi засоби              7 810        2 333
Iнструменти, прилади,
iнвентар                                    101             19
Багаторічні насадження                 5                  0
Малоцiннi необоротнi 
матерiальнi активи              9        9
Всього                                    29 912        7 832

Станом на 31.12.2011 р. в якостi забезпечення отриманих кредитних коштiв в заставу оформленi основнi засоби загальною балансовою вартiстю
978 594 тис.грн.
Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, врахованих на балансi пiдприємства, складає 37 371 тис.грн.

Рядок 045 "Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" – 443 312 тис. грн. - вартiсть акцiй та часток в Статутному капiталi пiдприємств, що
облiковуються згiдно до облiкової полiтики за балансовою вартiстю у вiдповiдностi до п.17 П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Протягом 2011 року загальна сума вказаних iнвестицiй збільшилась на 28 435 тис.грн.

Рядок 050 "Довгострокова дебiторська заборгованiсть" – 444 117 тис. грн., складається з:
- суми довгострокових депозитних коштiв – 371 070 тис.грн.
- довгострокових позичок працiвникам – 18 267 тис.грн.
- довгострокові векселі – 54 780 тис.грн.

Рядок 060 "Вiдстроченi податковi активи" – 98 588 тис. грн. - зменшення показнику зумовлене згiдно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток" змiнами
в тимчасових рiзницях. 

Рядок 100 "Виробничi запаси" – 500 797 (тис. грн.) :
- Сировина i матерiали – 270 060 тис. грн.;
- Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби – 10 793 тис. грн.;
- Паливо – 41 501 тис. грн.;
- Тара i тарнi матерiали – 68 тис. грн.;
- Запаснi частини – 161 342 тис. грн.;
- МШП – 17 033 тис. грн. 

Рядок 120 "Незавершене виробництво" – 40 719 тис. грн. - складається з вартостi сировини, переробка якої на звiтну дату технологiчно не
завершена. Зменшення обсягу незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду пов'язане переважно iз зменшенням залишкiв
напiвфабрикатiв , що мають бути переданi в переробку на давальницьких умовах. 

Рядок 130 "Готова продукцiя" – 267 503 тис. грн. - враховується товариством за виробничою собiвартiстю
Рядок 140 «Товари» - 723 119 тис. грн. – вартість придбаних товарів для продажу.
Рядок 150 "Векселi одержанi" – 1 031 146 тис. грн. - враховуються короткостроковi векселi, одержанi  в рахунок сплати за реалiзовану продукцiю.

Рядок 160-161 "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"  первiсна вартiсть – 
4 679 524 тис. грн.  
В складi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2011 р. 58.87 % загальної суми заборгованостi належить 2
найбiльш вагомим дебiторам (тоб-то маючими обсяг бiльше 10 % вiд загальної суми заборгованостi): 
Фiрма "Fintest MCP Ltd – 1 620 268 тис.грн.
ПАТ "Шахтоуправлiння "Покровське" – 1 127 892 тис.грн.

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за строками виникнення  складається:
до 12 мiсяцiв – 4 634 700 тис. грн. (99,04% заборгованостi)

Протягом 2011 року нарахований резерв сумнiвних боргiв в сумi 173 702 тис.грн. (вiдображено в ряд.775 Примiток до рiчної фiнансової звiтностi.
Протягом року використаний резерв сумнiвних боргiв в сумi 884 тис.грн., сторновано як невикористану суму 826 тис.грн. резерву. У поточному
перiодi списана як безнадiйна, дебiторська заборгованiсть в сумi 526 тис. грн.



Рядок 170 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" – 308 912 тис. грн., яка складається з переплати по:
податку на додану вартiсть – 291 118 тис. грн. 
розрахункам по обов’язковим платежам – 17 794 тис.грн.

Рядок 180 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" - 
1 357 750 тис. грн. - попередня оплата за товари (роботи, послуги) постачальникам.

Рядок 190 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв" - 
1 592 тис. грн. - нарахованi дивiденди

Рядок 210 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" – 183 344 тис. грн., якi складаються з заборгованостi по розрахункам:
- за угодами займiв   - 5 311 тис.грн.
- з пiдзвiтними особами   - 364 тис.грн.
- по соцiальному страхуванню - 971 тис.грн.
- з робiтниками за путiвки  - 136 тис.грн.
- за виплатами працiвникам   - 1 051 тис.грн.
- за договорами поруки, застави, цесiї – 86 590 тис.грн.
- заборгованiсть за реалiзованими фiнансовими iнвестицiями – 66 873 тис.грн. 
- заборгованість за зворотною фінансовою допомогою – 10 000 тис. грн. 
- а також з iншими дебiторами за послуги, що не є основною господарською дiяльнiстю товариства – 12 048 тис.грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за строками виникнення  складається:
до 12 мiсяцiв -179 268 тис. грн. ( 97,78% заборгованостi)
вiд 12 до 18 мiсяцiв – 4 076 тис. грн. (2,22% заборгованостi), 
решту складає заборгованiсть iз строком виникнення бiльше 18 мiсяцiв.

Рядок 220 "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" – 88 831 тис. грн.: 
- вартiсть придбаних векселiв – 45 616 тис.грн. (облiковуться на балансi за номiнальною вартiстю)
- сума грошових коштiв на депозитних рахунках iз строком повернення бiльше 3-х мiсяцiв – 43 215 тис.грн.

рядок 250 "Iншi оборотнi активи" – 34 963 тис. грн. 
- податковi зобов'язання (34 806 тис.грн.) та дебетове сальдо по податковому кредиту (143 тис.грн.)  по ПДВ
- інші оборотні активи - 14 тис.грн.

Рядок 300 "Статутний капiтал" - 77 988 тис. грн. (77 988 458,43 грн.), розподiлений на 7 798 845 843 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 0,01 грн. Протягом 2011 року розмiр статутного капiталу не змiнювався.

Рядок 340 "Резервний капiтал" - 19 497 тис. грн. - утворений за рахунок вiдрахування частки отриманих прибуткiв, вiдповiдно до Статуту
Товариства. Протягом звiтного перiоду розмiр резервного капiталу не змiнювався. 

Рядок 350 "Нерозподiлений прибуток" – 2 939 667 тис. грн.:
- нерозподiлений прибуток на початок року – 1 753 841 тис. грн.
- чистий прибуток поточного року – 1 185 826 тис. грн.

Рядок 440 "Довгостроковi кредити банкiв" – 4 368 349 тис.грн.- враховуються довгостроковi кредитнi позики iз строком погашення в 2012 - 2015
роках.

Рядок 450 "Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання" – 217 512 тис.грн.: 
- довгостроковi зобов'язання за облiгацiями – 217 512 тис.грн.

Рядок 470 "Iншi довгостроковi зобов"язання" – 11 496 тис.грн.: довгостроковi зобов"язання за валютною позикою.

Рядок 500 "Короткостроковi кредити банкiв" – 76 605 тис.грн., враховується:
- которкостроковi кредитнi позики – 22 762 тис.грн.
- заборгованiсть за облiгацiями – 53 843 тис.грн.

Рядок 510 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" – 759 738 тис.грн., де враховується 
- поточна заборгованiсть за довгостроковими облiгацiями – 15 359 тис.грн.
- поточна частина заборгованостi за довгостроковими банкiвськими i небанкiвськими валютними позиками – 744 379 тис.грн.

Рядок 520 "Векселi виданi" - 62 тис. грн. - вартiсть векселiв, виданих за отриманi товари, роботи, послуги, зi строком погашення до 12 мiсяцiв.

Рядок 530 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" – 3 105 353 тис. грн. 
Найбiльш вагомими кредиторами (сума заборгованостi бiльше 100 млн.грн.) станом на 31.12.2011 є:
ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" – 999 809 тис.грн.
Фiрма "Т7 Europe Ltd",Great Britain – 622 010 тис.грн.
ПАТ "Донецький металургiйний завод" – 125 353 тис. грн.
ТОВ "Метинвест Холдинг" – 115 141 тис.грн.
ТОВ "САВI" – 124 836 тис.грн. 
ПАТ "Шахтоуправлiння "Покровське" – 235 190 тис.грн.
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Рядок 540 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв" – 416 551 тис. грн. - попередня оплата за товари, роботи, послуги.

Рядок 550 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" – 69 447 тис. грн., у тому числi:
Податок з доходiв фiзичних осiб – 5 858 тис. грн.
Екологічний податок – 2 323 тис. грн. 
Податок на прибуток – 61 237 тис. грн.
Iншi податки - 29 тис.грн.

Рядок 570 "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" – 26 391 тис. грн. складається iз зобов'язань по единому соціальному внеску.

Рядок 580 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" – 33 376 тис. грн.

Рядок 590 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками" в сумi 94 829 тис.грн. облiковується залишок заборгованостi за нарахованими
дивiдентами. (Згідно з протоколом № 12 від 15.04.2008р.)

Рядок 610 "Iншi поточнi зобов'язання" – 145 049 тис. грн. складаються з:
Податкового кредиту (21 185 тис.грн.) та кредитового сальдо по податковим зобов'язання (166 тис.грн.)  по ПДВ
Розрахункiв по виконавчим документам - 458 тис. грн.
Заборгованостi пiдзвiтним особам - 27 тис. грн.
Заборгованостi по вiдсоткам за користування позиковими коштами - 13 040 тис.грн.
Заборгованостi за договорами поруки, застави, цесiї – 41 426 тис.грн.
Заборгованостi за здiйсненими iнвестицiями (фінансова допомога) – 66 387 тис.грн.
Заборгованостi перед iншими кредиторами - 2 360 тис. грн. у складi яких переважно облiковується дрiбна кредиторська заборгованiсть по
операцiях, не пов'язаних з основною господарською дiяльнiстю.
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Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2011 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010     24940392     21582021
Податок на додану вартість 015 ( 2474555 ) ( 2600258 )
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035     22465837     18981763
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 18118036 ) ( 16239479 )
Валовий:
Прибуток 050      4347801      2742284
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060      7501481      5474309

Адміністративні витрати 070 ( 747071 ) ( 607766 )
Витрати на збут 080 ( 1311149 ) ( 961394 )
Інші операційні витрати 090 ( 7732453 ) ( 5491217 )

Прибуток 100      2058609      1156216

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )
Дохід від участі в капіталі 110     --     --
Інші фінансові доходи 120        39368        49326
Інші доходи 130       233050       205086
Фінансові витрати 140 ( 501326 ) ( 469524 )
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 ( 212425 ) ( 172550 )

Прибуток 170      1617276       768554

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061     --     --

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176     --     --

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 (    --    ) (    --    )

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230     10786594      7887925
Витрати на оплату праці 240       776719       593676
Відрахування на соціальні заходи 250       225967       190264
Амортизація 260       143067       118538
Інші операційні витрати 270      2179746      1337381
Разом 280     14112093     10127784

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300     --     --
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310     --     --
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320     --     --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330     --     --
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Згiдно до облiкової полiтики:
Доходами визнаються суми збiльшення активiв або зменшення зобов'язань, що призводить до зростання власного капiталу ( за винятком зростання
капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена вiдповiдно до П(С)БО №15
"Дохiд".
Оцiнка ступеню завершенностi операцiй по наданню послуг здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи, в бухгалтерському облiку доходи
вiдображуються в звiтному перiодi пiсля оформлення акту про виконання робiт (надання послуг), за виключенням випадкiв, коли доход вiд
надання послуг не може бути достовiрно визначений. 
Оцiнка ступеню завершенностi робiт за будiвельними контрактами виконується методом вимiряння й оцiнки виконаної роботи.

Витратами визнаються суми зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу за умови, що цi
витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Класифiкацiя витрати по елементах виконується у вiдповiдностi до П(С)БО№16 "Витрати", без застосування класу 8 Плану рахункiв.
Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї, робiт послуг для основних цехiв здiйснюється iз застосуванням
попередельного методу, для ремонтних цехiв позаказного методу, для допомiжних цехов- простого методу
Вартiсть реалiзуємої супутньої продукцiї визначається за цiною можливої реалiзацiї.
У вiдповiдностi з методичними рекомендацiями по формуванню собiвартостi основної i побiчної продукцiї застосовується метод виключення
витрат, згiдно з яким собiвартiсть основної продукцiї визначається вiднiманням iз загальної собiвартостi вартостi побiчної продукцiї.

Розшифровка рядкiв Звiту про фiнансовi результати:

ДОХОДИ
ряд. 035 "Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робот, послуг)" – 22 465 837 тис. грн.:
* реалiзацiї готової продукцiї – 13 884 774 тис. грн.;
* реалiзацiї товарiв – 8 245 047 тис. грн.;
* реалiзацiї послуг – 336 016 тис. грн.

ряд.060 "Iншi операцiйнi доходи" – 7 501 481 тис. грн. складаються з:
* вартостi реалiзованої iноземної валюти – 7 061 385 тис.грн.,
* вартостi реалiзованих виробничих запасiв та iнших оборотних активiв – 180 536 тис.грн.
* доходiв вiд оренди  - 46 868 тис.грн.

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

      534443     1185826220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку
(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

      534443     1185826190Прибуток

( 234111 )( 431450 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --



Генеральний директор - голова __________ Риженков Олександр Миколайович

Головний бухгалтер __________ Реброва Олена Михайлiвна

* доходiв вiд операцiйних курсових рiзниць – 115 971 тис.грн.,
* доходiв вiд безоплатно отриманих оборотних активiв - 39 тис.грн.
* доходiв вiд списання кредиторської заборгованостi – 1 284 тис.грн.
* отриманих штрафiв, пенi – 4 066 тис.грн.,
* доходiв вiд компенсацiї ранiше списаних активiв  - 68 тис.грн.
* доходи по залишкам на розрахункових рахунках – 18 тис. грн.
* суми компенсованого залiзничного тарифу – 33 514 тис.грн.
* доход по послугам, що відшкодовуються (водопостачання, електроенергія, тощо) – 39 665 тис. грн.
* доход від оприбуткування ТМЦ за наслідками інвентаризації – 14 679 тис. грн. 
* доходи по послугам зберігання – 47 тис. грн.
*  iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi – 3 341 тис.грн.

ряд. 120 "Iншi фiнансовi доходи" – 39 368 тис.грн. - являють собою: 
- суму нарахованих дивiдендiв - 1 405 тис.грн.
- суму вiдсоткiв отриманих за депозитними угодами – 37 847 тис.грн.
- інші фінансові доходи – 116 тис. грн. 

ряд.130 "Iншi доходи" – 233 050 тис. грн. - складаються iз: 
* доходiв вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй  - 77 256 тис.грн.
* доходiв вiд неоперацiйної курсової рiзницi – 125 961 тис.грн.
* вартостi безоплатно отриманих необоротних активiв - 1 тис.грн.
* вартостi матерiальних цiнностей, оприходуваних при ремонтах та лiквiдацiї основних засобiв  -  23 569 тис.грн. 
* доходiв вiд реалiзацiї необоротних активiв  - 6 141  тис.грн.
*  iнших доходiв - 122 тис.грн.

ВИТРАТИ
ряд. 040 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 18 118 036 тис. грн.:
* Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї – 11 259 072 тис. грн.
* собiвартiсть реалiзованих товарiв – 6 600 227 тис. грн.;
* собiвартiсть реалiзованих послуг – 258 737 тис. грн.

ряд.090 "Iншi операцiйнi витрати" – 7 732 453 тис. грн. складаються з:
* собiвартостi реалiзованої iноземної валюти – 7 052 153 тис.грн.,
* собiвартостi реалiзованих виробничих запасiв – 158 966 тис.грн.; 
* сумнівні та безнадійні борги – 174 079 тис. грн.;
* витрат по орендi основних засобiв - 42 401 тис.грн. 
* втрат вiд операцiйної курсової рiзницi – 153 303 тис.грн.
* визнаних штрафiв, пенi та iнших санкцiй – 1 181 тис.грн.; 
* витрат на утримання об'єктiв соцiального призначення - 15 410 тис.грн.
* нестач та псування ТМЦ – 3 079 тис. грн.
* iнших витрат господарської дiяльностi, якi згiдно дiючих нормативiв бухгалтерського облiку мають вiдноситись до складу операцiйних витрат –
131 881 тис. грн. 

ряд.140 "Фiнансовi витрати" – 501 326 тис.грн. являють собою: 
суму вiдсоткiв за користування банкiвськими кредитними коштами- 324 469 тис.грн.
суму вiдсоткiв за користування небанкiвськими позиковими коштами – 20 053 тис.грн.
суму вiдсоткiв за договорами  РЕПО – 6 611 тис.грн.
суму вiдсоткiв по емiтованим облiгацiям – 40 547 тис.грн.
суму поточних витрат по емiтованим облiгацiям – 3 854 тис.грн.
вартiсть супутних банкiвських послуг по обслуговуванню кредитiв – 105 731 тис.грн.
штрафнi санкцiї за договорами позик - 61 тис.грн.

ряд.160 "Iншi витрати" – 212 425 тис. грн. складаються з:
* собiвартостi реалiзованих фiнансових iнвестицiй – 77 256 тис.грн.
* втрат вiд неоперацiйної курсової рiзницi – 111 689 тис.грн.
* собiвартостi реалiзованих та лiквiдованих необоротних активiв – 23 365 тис.грн. 
* iнші витрати господарської дiяльностi, якi згiдно дiючих нормативiв бухгалтерського облiку мають вiдноситись до складу iнших витрат звичайної
дiяльностi - 115 тис.грн.

ряд. 180 "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi" – 431 450 тис. грн. - сума, розрахована у  вiдповiдностi до дiючого законодавства та
П(С)БО, з урахуванням змiн в складi вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених податкових активiв.

Товариство не заповнює роздiл III "Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй" у фiнансовiй звiтностi по Формi №2 за 2011 рiк, згiдно статтi 39
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №3 "Звiт про фiнансовi результати".



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Приватне акцiонерне товариство "Донецьксталь" - металургiйний завод"

Територія______________________________________________________________ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Организаційно-правова форма господарювання ____________________________
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ, СТАЛI ТА ФЕРОСПЛАВIВ

Одиниця виміру: тис. грн.

30939178
1410137700

234

27.10.0

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2011 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3

2012 01 01

4
I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010     22325619     20446092
          Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних 015        18000       117846
Покупців і замовників авансів 020      2163960      1793190
Повернення авансів 030      1349155      1544988
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035           18           41
Бюджету податку на додану вартість 040      1189750       641095
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045        25000          398
Отримання субсидій, дотацій 050     --     --
Цільового фінансування 060     --     --
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070         2065         8530
Інші надходження 080      8434885      6604992

090     20545663     21641010
          Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів 095      3654126       449503
Повернення авансів 100       493551       563280
Працівникам 105       612860       478505
Витрат на відрядження 110        33988        21955
Зобов'язань з податку на додану вартість 115            8           12
Зобов'язань з податку на прибуток 120       190122       112699
Відрахувань на соціальні заходи 125       247747       194125
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130       180290       156109
Цільових внесків 140        37944         8628
Інші витрачання 145      8774221      7223072
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150       737932       308274
Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170       737932       308274
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180        81390        79170
Реалізація:
          фінансових інвестицій
          необоротних активів 190        10141        20009
          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220         1404         1809
Інші надходження 230       176019        56234

210     --     --
Отримані:
          відсотки

          необоротних активів 250       284350        89964
          майнових комплексів 260     --     --

240        21724        67082
Придбання:
          фінансових інвестицій

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4
Інші платежі 270       191754       116747
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280      -228874      -116571
Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300      -228874      -116571

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320      3269247      5479817
Інші надходження 330     --          404
Погашення позик 340      3795124      5476131
Сплачені дивіденди 350        77885        78701
Інші платежі 360     --         2197
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370      -603762       -76808
Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390      -603762       -76808
Чистий рух коштів за звітний період 400       -94704       114895
Залишок коштів на початок року 410       126636         8550
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420        -1589         3191
Залишок коштів на кінець року 430        30343       126636

Ряд. 080 "Iншi надходження" 8 434 885 тис.грн. :
- грошовi кошти вiд реалiзацiї  і конвертації iноземної валюти – 7 055
470 тис.грн.
- надходження по претензіям та відшкодуванню збитків – 2 650 тис. грн.

- оплата зобов’язань за кредитною угодою – 487 774 тис. грн.
- відшкодування витрат по тимчасової непрацездатності – 1 323 тис.
грн.
- купонний доход по облігаціям – 2 910 тис. грн.
- отримана зворотня фінансова допомога – 706 375 тис. грн. 
- надходження коштів від реалізації виробничих запасів – 83 410 тис.
грн. 
- відшкодування фонду соціального страхування – 1 949 тис. грн.
- повернення невикористаних коштів підзвітними особами – 2 376 тис.
грн.  
- повернення за договорами комiсiї – 20 468 тис.грн.
- надходження за договорами поруки – 16 980 тис.грн.
- iншi надходження – 53 200 тис.грн.

Ряд.145 "Iншi витрачання" 8 774 221 тис.грн.:
- продаж  iноземної валюти – 7 045 184 тис.грн.
- перерахування коштів, утриманих по виконавчим листам та інші
утримання по заробітній платі – 18 237 тис. грн. 
- повернення зворотньої фінансової допомоги - 639 988 тис.грн.
- страхування - 287 тис.грн.
- сплаченi вiдсотки за користування позиковими коштами – 413 905
тис.грн. 
- послуги банку та господарські потреби - - 471 тис.грн.
- iншi витрачання -  656 149 тис.грн.
 
Ряд.180 "Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй" - сума фактично отриманих в
звiтному перiодi грошових коштiв (81 390 тис.грн.) вiд здiйснення
операцiй з довгостроковими та поточними фiнансовими iнвестицiями.

Ряд.230 "Iншi надходження" 176 019  тис.грн.:
- сума поверненої в звiтному перiодi зворотньої фiнансової допомоги –
120 035 тис. грн.
- депозит – 55 984 тис. грн. 



Генеральний директор - голова Правлiння __________ Риженков Олександр Миколайович

Головний бухгалтер __________ Реброва Олена Михайлiвна

Ряд.270 "Iншi платежi" 191 754 тис.грн. 
- сума виданої в звiтному перiодi зворотньої фiнансової допомоги – 137
100 тис. грн. 
- депозит – 54 654 тис.грн.

Ряд.320 - вiдображено отримання позикових коштiв у нацiональнiй та
iноземнiй валютi загальною сумою 3 269 247 тис.грн.

ряд. 340 - вiдображенi погашенi позики у сумi 3 795 124 тис.грн.,
залишок непогашеної частини враховується в балансi в складi рядкiв
440,450, 500 

Протягом звiтного перiду Товариством здiйснювались розрахунки у
нацiональнiй та iноземнiй валютi.
Грошовi кошти включають суму грошей в касi та на банкiвських рахунках:

ряд.410 "Залишок коштiв на початок року"  - 126 636 тис. грн.:
- у касi  в нацiональнiй валютi 38 тис.грн. 
- на поточних рахунках в банках - 51 833 тис.грн.
- на iнших рахунках в банку - 74 711 тис.грн.
- грошовi кошти в дорозi (iнкасацiя) - 54 тис. грн.

ряд.430 "Залишок коштiв на кiнець року" – 30 343 тис. грн.:
- у касi 79 тис.грн. 
- на поточних рахунках у банках – 27 670 тис. грн. 
- на інших рахунках в банку – 2 440 тис.грн.
- грошовi кошти в дорозi (iнкасацiя) - 154 тис. грн.



Дата (рік, місяць, число)
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Підприємство___________________________________________________________
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за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД
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30939178
1410137700

         0

234

27.10.0

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Стаття Код

1 2 3 4

Залишок на початок
року 010        77988     --

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко-
вий

вкладений
капітал

Інший
додатко-  вий

капітал

5 6

    --     --

7 8

       19497      1753841

Резервний
капітал

Нерозподіле
ний

прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

9 10

    --     --

Разом

11

     1851326

Коригування: Зміна
облікової політики 020

Виправлення
помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований
залишок на початок
року

050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

       77988     --     --     --        19497      1753841     --     --      1851326

Переоцінка активів:
Дооцінка основних
засобів

060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних
засобів 070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка
незавершеного
будівництва

090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

Уцінка
нематеріальних
активів

110

120

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

130

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --      1185826     --     --      1185826

2012 01 01

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу

150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до
Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:
Внески до капіталу 180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення
заборгованості з
капіталу

190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)

210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в
капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно
отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін в
капіталі 290     --     --     --     --     --      1185826     --     --      1185826

Залишок на кінець
року 300        77988     --     --     --        19497      2939667     --     --      3037152

Статутний фонд товариства протягом звiтного перiоду складає 77 988 458,43 грн., подiлений на 7 798 845 843 штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 0,01  грн.
За станом на 31.12.2011 року Статутний капiтал сплачений повнiстю.

На протязi 2011 року викупу акцiй власної емiсiї не вiдбувалось.

По результатам дiяльностi 2011 р. на момент складання фiнансової звiтностi резервний капiтал не створювався, рiшення про виплату дивiдендiв не
приймалося. 

Iнший додатковий капiтал та  додатково вкладений капiтал на кiнець звiтного року вiдсутнiй.



Реброва Олена Михайлiвна_______Головний бухгалтер

Риженков Олександр Миколайович_______Генеральний директор - голова Правлiння



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ, СТАЛI ТА ФЕРОСПЛАВIВ

За ЄДРПОУ 30939178
За КОАТУУ 1410137700
За CПОДУ          0
За КОПФГ 234
За КВЕД 27.10.0

КОДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

12 01 01Дата /рік, місяць, число/

Групи нематеріальних
активів

Код
рядка

Залишок на початок року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Надійшло за
рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

Вибуло за рік

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення

корисності за
рік

Залишок на кінець року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Інші зміни за рік

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік
Форма № 5           Код за 1801008

I. Нематеріальні активи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування
природними ресурсами 010 2929 1268 -- -- -- -- -- 586 -- -- -- 2929 1854

Права користування майном
020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на комерційни
призначення 030 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на об'єкти промислової
власності 040 2372 476 109 -- -- -- -- 262 --

Авторські та суміжні з ними
права 050 -- -- -- -- -- -- -- -- --

060 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші нематеріальні активи
070 1897 1266 1370 -- -- -- -- 185 --

-- -- -- --

-- -- 2481 738

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- 3267 1451

Разом
080 7198 3010 1479 -- -- -- -- 1033 -- -- -- 8677 4043

Гудвіл
090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



Групи основних засобів Код
рядка

Залишок на початок
року

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

Надійшло
за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка

-)

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,
щодо яких існує обмеження права
власності (081) --
вартість оформлених у заставу
нематеріальних активів (082) --
вартість створених підприємством
нематеріальних активів (083) --

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів,
отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) --

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних
активів, щодо яких існує обмеження права
власності (085) --

II. Основні засоби.

Вибуло за рік

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

8 9

Нарахова
но

амортиза
ції за рік

10

Втрати
від

зменшенн
я

кориснос
ті

11

Інші зміни за рік

первісної
(переоцін

еної)
вартості

зносу

12 13

Залишок на кінець
року

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

14 15

одержані за
фінансовою

орендою

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

16 17

передані в
оперативну оренду

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

18 19

у тому числі

Земельні ділянки 100 19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19 -- -- -- -- --

Капітальні витрати на
поліпшення земель

110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будинки, споруди, та
передавальні пристрої

120 866180 117499 50770 -- -- 3239 1078 31936 -- 10701 3144

Машини та обладнання 130 859933 302172 133608 -- -- 10195 8111 87413 -- -9036 -7157

Транспортні засоби 140 99530 40964 111594 -- -- 5504 3662 11958 -- -- --

Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)

150 27672 10374 9480 -- -- 908 390 4533 -- 9036 7268

Тварини 160 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Багаторічні насадження 170 169 43 4 -- -- 29 8 7 -- -- --

Інші основні засоби 180 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Бібліотечні фонди 190 237 237 27 -- -- 7 7 27 -- -- --

Малоцінні необоротні
матеріальні активи

200 32326 32326 6668 -- -- 2426 2426 6668 -- -- --

Тимчасові (нетитульні)
споруди

210 -- -- 70 -- -- -- -- -- -- -- --

924412 151501 -- -- 20192 5006

974310 374317 -- -- 1795 465

205620 49260 -- -- 7810 2333

45280 21785 -- -- 101 19

-- -- -- -- -- --

144 42 -- -- 5 --

-- -- -- -- -- --

257 257 -- -- -- --

36568 36568 -- -- 9 9

70 -- -- -- -- --

Інвестиційна нерухомість 105 12608 3330 -- -- -- 1907 270 84 -- -10701 -3144 -- -- -- -- -- --



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Природні ресурси 220 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інвентарна тара 230 146 145 -- -- -- 2 2 -- -- -- --

Предмети прокату 240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші необоротні матеріальні
активи

250 45 27 39 -- -- -- -- 13 -- -- --

Разом 260 1898865 507117 312260 -- -- 24217 15954 142639 -- -- 111

144 143 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

84 40 -- -- -- --

2186908 633913 -- -- 29912 7832

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) --
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 978594

III. Капітальні інвестиції.

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) --
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів (264) 37371
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) 1235

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) --

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) --

(267) 81507

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові інвестиції.1 2 3

Капітальне будівництво 280 279004 490680

Придбання (виготовлення) основних засобів
290 225014 158475

4

Найменування показника Код
рядка

За рік На кінець року

Найменування показника Код
рядка

За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів 300 8152 4906 А. Фінансові інвестиції за методом участі в

капіталі в: асоційовані підприємства 350 -- -- --

дочірні підприємства 360 -- -- --

спільну діяльність 370 -- -- --

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістюЗ рядка 260 графа 14

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання (створення) нематеріальних  активів
310 2629 2684

Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів

320 -- --



1 2 3 4 1 2 3 4 5

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у
статутному капіталі інших підприємств 380 63950 57296 --

акції 390 41 385366 --

облігації 400 -- -- --

Інші 330 -- --

Разом 340 514799 656745

інші 410 64278 650 88831

Разом (розд.А + розд.Б) 420 128269 443312 88831

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції
інвестиціх відображені:

(421) 443312за собівартістю
(422) --за справедливою вартістю
(423) --за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції
відображені:

(424) 88831за собівартістю
(425) --за справедливою вартістю
(426) --за амортизованою собівартістю

1 2 3

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна
оренда активів 440 46868 42398

4

Операційна курсова різниця 450 115971 153302

Найменування показника Код
рядка

Доходи Витрати

V. Доходи та витрати

Реалізація інших оборотних  активів 460 180537 158966

Штрафи, пені, неустойки 470 4066 1181

Утримання об'єктів житлово-комунального і
соціально-культурного призначення 480 -- 15410

Інші операційні доходи і витрати 490 7154039 7361196

у тому числі відрахування до резерву сумнівних
боргів 491 Х 173702

непродуктивні витрати та втрати 492 Х 3080

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 -- --

дочірні підприємства 510 -- --

спільну діяльність 520 -- --

В.Інші фінансові доходи і витрати:  дивіденди 530 1406 Х

Проценти 540 Х 391681

Фінансова оренда активів 550 -- --

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових
інвестицій 570 77256 77256

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- --

Результат оцінки корисності 590 -- --

Інші фінансові доходи і витрати 560 37962 109645

Неопераційна курсова разниця 600 125961 111689

Безоплатно одержані активи 610 1 Х

Списання необоротних активів 620 Х 19781

Інші доходи і витрати 630 29832 3699

1 2 3

Каса 640 79

Найменування показника Код
рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Поточний рахунок в банку 650 27670

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 2440

Грошові коншти в дорозі 670 154

Еквіваленти грошових коштів 680 --

Разом 690 30343

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання
(691) --яких обмежено

(341) --
З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(342) --фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій



Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) --

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) --
контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень і резервів Код
рядка

Залишок на
початок

року

Збільшення за звітний рік

VII. Забеспечення і резерви.

нараховано
(створено)

додаткові
відрахуванн

я

Використов
ано у

звітному
році

Сторновано
невикориста

ну суму у
звітному

році

Сума
очікуваного
відшкодува
ння витрат

іншою
стороною,

що
врахована

Залишок на
кінець року

5 6 7 8 9

Забеспечення на виплату відпусток працівникам
710 59010 87026 -- 70202 -- -- 75834

Забеспечення  наступних витрат на додаткове
пенсійне забеспечення 720 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання
гарантийних зобов'язань 730 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на
реструктуризацію 740 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 -- -- -- -- -- -- --

760 -- -- -- -- -- -- --

770 -- -- -- -- -- -- --

Резерв сумнівних боргів
775 14783 173702 -- 884 826 -- 186775

Разом
780 73793 260728 -- 71086 826 -- 262609

З рядків 540-560 графа 4   фінансові витрати, уключені до собівартості продукції --
основної діяльності

(633)



1 2 3 4

Найменування показника

Код
рядка

Балансова
вартість на
кінець року

Переоцінка за рік

VIII. Запаси.

збільшення
чистої

вартості
реалізації *

уцінка

5

Сировина і матеріали 800 270060 -- --

Найменування показника

Код
рядка

Всього на
кінець року

у т.ч. за строками непогашення

IX. Дебіторська заборгованість.

до 12
місяців

від 12 до 18
місяців

від 18 до 36
місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги 940 4679524 4634700 22853

6

21971

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби 810 10793 -- --

Матеріали сільськогосподарського призначення
860 -- -- --

Поточні біологічни активи
870 -- -- --

Малоцінні та швидкозношувані предмети
880 17033 -- --

Паливо 820 41501 -- --

Тара і тарні матеріали 830 68 -- --

Будівельні матеріали 840 -- -- --

Запасні частини 850 161342 -- --

Незавершене виробництво 890 40719 -- --

Готова продукція 900 267503 -- --

Товари 910 723119 -- --

Разом 920 1532138 -- --

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю
реалізації (921) --
переданих у переробку (922) 39560
оформлених у заставу (923) 114565
переданих на комісію (924) --

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий
рахунок 02) (925) 29320

*  визначається за п. 28 Положення (стандарту )  бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 183344 179268 4076 --

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 526
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 1687926

Найменування показника Код
рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

1 2 3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 71

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980 228

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 3080

Найменування показника Код
рядка

Сума

XI. Будівельні контракти.

1 2 3

Заборгованість на кінець звітного року:

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160 --

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 --

валова замовникам 1130 --

валова замовників 1120 --

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 --

з авансів отриманих 1140 --

(926) 116З рядка 275 графа 4      Баланси запасу, призначені для продажу



Найменування показника Код
рядка

Сума

XII. Податок на прибуток.

1 2 3

Поточний податок на прибуток
1210 221147

Найменування показника Код
рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

1 2 3

Нараховано за звітний рік
1300 143672

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
1220 308891

на кінець звітного року
1225 98588

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
1230 --

на кінець звітного року
1235 --

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240 431450

у тому числі: поточний податок на прибуток
1241 221147

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242 210303

збільшення (зменшення) відстрочених податкових  зобов'язань
1243 --

Відображено у складі власного капіталу - усього
1250 --

у тому числі: поточний податок на прибуток
1251 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253 --

Використано за рік - усього 1310 143672

у тому числі на: будівництво об'єктів
1311 81864

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312 60516

з них машин та обладнання
1313 59547

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 1292

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315 --

1316 --

1317 --



1 2 3

Групи біологічних активів Код
рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні активи.

Довгострокові біологічні активи 1410 --
- усього
в тому числі

4

накопич
ена

амортиза
ція

--

5

надійшло
за рік

--

залишок на початок
року

Обліковуються за первісною вартістю

6

первісна
вартість

--

7

накопич
ена

амортиза
ція

--

вибуло за рік

8

нараховано
амортизації

за рік

--

9

втрати від
зменшення
корисності

--

10

вигоди
від

відновле
ння

кориснос
ті

--

первісна
вартість

--

накопичен
а

амортизац
ія

--

залишок на кінець
року

11 12

Обліковуються за справедливою вартістю

13

залишок
на

початок
року

--

14

надійшло
за рік

--

15

зміни
вартості за

рік

--

16

вибуло за
рік

--

17

залишок
на кінець

року

--

робоча худоба 1411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

продуктивна худоба 1412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

багаторічні насадження 1413 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1414 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

інші довгострокові біологічні активи 1415 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Поточні біологічні активи 1420 --
- усього
в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

біологічні активи в стані біологічних
перетворень

1422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

1423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

інші поточні біологічні активи 1424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

Разом 1430 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) --

З рядка 1430 графа 6 і графа 16
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

(1432) --справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

(1433) --власності



1 2 3

Найменування показника
Код

рядка
дохід

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --
- усього
в тому числі

4

витрати

5

Вартість
первісного
ивзнання

Результат від первісного
визнання

6 7 8 9 10 11

зернові і зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати
пов'язані з

біологічними
перетвореннями

Уцінка
Виручка від

реалізації
Собівартість

реалізації
реалізації

первісного
визнання та

реалізації

Фінансовий результат
(прибуток+, збиток-) від

з них : пшениця 1511 -- -- -- -- -- -- -- -- --

        соя 1512 -- -- -- -- -- -- -- -- --

соняшник 1513 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

цукрові буряки (фабричні) 1515 -- -- -- -- -- -- -- -- --

картопля 1516 -- -- -- -- -- -- -- -- --

плоди ( зерняткові, кісточкові ) 1517 -- -- -- -- -- -- -- -- --

інша продукція рослинництва 1518 -- -- -- -- -- -- -- -- --

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --
- усього
в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- --

1530 -- -- -- -- -- -- -- -- --приріст живої маси - усього

1531 -- -- -- -- -- -- -- -- --з нього :   великої рогатої худоби

1532 -- -- -- -- -- -- -- -- --            свиней

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

1536 -- -- -- -- -- -- -- -- --інша продукція тваринництва

1537 -- -- -- -- -- -- -- -- --додаткові біологічні активи тваринництва

1538 -- -- -- -- -- -- -- -- --продукція рибництва

1539 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- --Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні
активи - разом

Генеральний директор - голова
Правлiння

Риженков Олександр Миколайович

Головний бухгалтер Реброва Олена Михайлiвна


