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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУ- 
РГIЙНИЙ ЗАВОД» (попередня назва до 29.04.2011 року - ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»), далi - «Товариство», створе-
не шляхом реорганiзацiї у формi перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД- 
ПОВIДАЛЬНIСТЮ «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, фiнансо-
вого та iнтелектуального капiталу та пiдприємницької дiяльностi для систематичного 
одержання прибутку. Товариство створено на невизначений строк.  Частина виробни-
чих активiв ПРАТ «ДМЗ» розташована на тимчасово неконтрольованiй Україною 
територiї та в зонi проведення ООС. При цьому, господарська дiяльнiсть Товариства 
здiйснювалася i здiйснюється виключно в рамках чинного законодавства України, 
всi необхiднi податки i обов'язковi платежi, передбаченi нормами законодавства, 
своєчасно i в повному обсязi нараховувалися i перераховувалися в бюджет i цiльові 
фонди України. Внаслiдок дiй групи невстановлених осіб, якi висували вимоги про 
перереєстрацiю пiдприємств в юрисдикцiї тимчасово неконтрольованих територiй, 
проведення невстановленими особами опису та інвентаризації майна пiд загрозою 
фізичної розправи над працiвниками підприємств - адмiнiстрацiя фактично втратила 
контроль над дiяльнiстю фiлiї «Металургiйний комплекс» та інших структурних пiд- 
роздiлiв ПРАТ «ДМЗ» що знаходяться в м. Донецьку.

У зазначених умовах будь-яку господарську діяльність фiлiї «Мета-        
лургiйний комплекс» та iнших структурних пiдроздiлiв ПРАТ «ДМЗ», що знаходяться 
в м. Донецьку - повнiстю припинено, зважаючи на неможливість її здiйснення через 
дiї обставин непереборної сили та втрату контролю за їх дiяльнiстю з боку адмiнiст- 
рацiї та органiв управлiння пiдприємств. Прийнято рiшення про припинення дiяльностi 
Фiлiї «Металургiйний комплекс» у Донецьку.

При цьому, дiяльнiсть безпосередньо ПРАТ «ДМЗ», інших структурних     
пiдроздiлiв пiдприємства, що знаходяться на контрольованiй територiї України -   здiйс-
нюється пiд повним контролем адмiнiстрацiї i органiв управлiння та виключно в 
рамках законодавства України.

Товариство не створювало дочiрнi     
пiдприємства, не було фактiв набуття пiдприємст- 
вами статусу залежного вiд Товариства, не були 
лiквiдованi дочiрнi пiдприємства Товариства та 
не було дочiрнiх пiдприємств Товариства, якi 
перебувають у процесi лiквiдацiї. Протягом звiт- 
ного перiоду ПРАТ "ДМЗ" не входило до складу 
(не ставало учасником) господарських органiза- 
цiй, якi в розумiннi ст.ст.118, 120 Господарського 
кодексу України визначаються як об'єднання       
пiдприємств/господарськi об'єднання. Товари-
ство не є учасником спiльної дiяльностi з iншими 
органiзацiями, пiдприємствами, установами. 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства вiд 
третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

Основнi види дiяльностi за звiтний 
перiод - iншi види оптової торгiвлi, надання iнших 
мiсць для тимчасового проживання, надання 
послуг з охорони.

ТОВАРИСТВО МАЄ:
 Фiлiю «Збагачувальна фабрика  «Свято-Вар-
варинська» ПРАТ «ДМЗ», мiсцезнаходження: 
85333, Донецька обл., Красноармiйський 
район, с. Сергiївка, провулок Верхнiй, 
будинок 44, та Представництво ПРАТ «ДМЗ» 
у мiстi Київ, мiсцезнаходження: Україна, 
04119, м. Київ, вулиця Якiра, будинок 8/81.

В процедурах злиття, подiлу, приєд-
нання, перетворення, видiлу Товариство не переб-
увало. 
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Основна продукцiя, з якою підприємство здійснювало госпо-
дарські операції у 2018 році: - концентрат вугiлля кам'яного для коксування 
(К 0-100, що коксується, сорту «Премiум») (ТУ У 05.1-34849944-003:2014) 
полiпшеної якості за показниками вологи, зольностi та сiрки, який викори-
стовується як паливо в металургiйному виробництвi.

ПРАТ «ДМЗ» на давальницьких умовах переробляє рядове 
вугiлля марки «К» ПРАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ».  Послуги 
по збагачуванню надає ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято-Варваринсь-
ка». Основними споживачами продукції є ПРАТ Авдіївський КХЗ, ПРАТ 
Азовсталь МК, ПРАТ ДКХЗ, ПРАТ Запоріжкокс, ПРАТ ЮЖКОКС. Договори 
купiвлi-продажу укладаються напряму з ПРАТ «ДМЗ». Дистрибютори та 
офiцiйнi представники в регiонах вiдсутнi. Вiдвантаження товару 
виконується кiнцевим споживачам й торгiвельним органiзацiям. Для 
збуту продукцiї використовуються методи «активних» продажiв, коли   
iнiцiатива контакту йде вiд продавця, i «пасивних» продажiв, коли iнi-   
цiатива контакту йде вiд покупця продукцiї. Основним ринком збуту 
продукцiї пiдприємства в 2018 р. був внутрiшнiй ринок України. 

ВИРОБНИЦТВО НА ДАВАЛЬНИЦЬКИХ УМОВАХ ВУГI
ЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТУ МАРКИ К У 2018 РОЦI СКЛАЛО – 2 298 680,1 
тонн, що у порівнянні з 2017 роком менше на 268 166,90 тонн. 

ЗАГАЛЬНА ВАРТIСТЬ - 6 699 254,66 тис. грн, що у порівнян-
ні з 2017 роком менше на 517 885,15 тис. грн.

ВIДВАНТАЖЕНО СПОЖИВАЧАМ - 2 306 377,9 тонн, що у 
порівнянні з 2017 роком менше на 266 687,86 тонн, ЗАГАЛЬНОЮ ВАРТIСТЮ- 
12 300 149,8 тис. грн., що на 86 493,80 тис. грн більше ніж у 2017 році. 

ВИРОБНИЦТВО НА ДАВАЛЬНИЦЬКИХ УМОВАХ ВУГIЛЬ- 
НОГО КОНЦЕНТРАТУ У ВIДСОТКАХ ДО ВСIЄЇ ВИРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦ
IЇ - 100 %. РЕАЛІЗАЦІЯ ВУГІЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТУ У ВІДСОТКАХ 
ДО ВСІЄЇ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ – 99,99%. 

«Портфель» замовлень на 2019 рiк на дату звiту в 
повному обсязi ще не сформований. Дохiд вiд його виконання                 
очiкується на рiвнi 2018 року. 

ПРАТ «ДМЗ» У 2018 РОЦI ПЕРАХУВАНО ДО ДЕРЖАВНО-
ГО ТА МIСЦЕВИХ БЮДЖЕТIВ 701 987 ТИС. ГРН. (у тому 
числі 586 828,5 тис. грн ПДВ, 47 096,8 тис. грн ЄСВ, 60 
185,3 тис. грн ПДФО та 5 029 тис. грн військового збору) 
з яких:

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ –  655 027 тис. грн

МIСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ (мiсто Покровськ) -  34 380 тис. грн 

ІНШІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ - 12 580 тис. грн

У 2018 році Товариство отримало повернення податку на 
прибуток у розмірі 84 820,7 тис. грн.

Чистий фінансовий результат за 2018 р. склав збиток у 
розмірі 2 651 467 тис. грн

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється 
за рахунок отриманих коштiв вiд реалiзацiї готової продукцiї, 
товарiв, виконаних робiт, наданих послуг на умовах госпрозра-
хунку. Робочий капiтал достатнiй i в цiлому вiдповiдає поточним 
потребам пiдприємства. Можливi шляхи покращення лiквiд- 
ностi, за оцiнками фахiвцiв Товариства, 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. 
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ДО ПОСТIЙНИХ РИЗИКIВ, ЯКI ВПЛИВАЮТЬ НА ДIЯЛЬН
IСТЬ ПРАТ «ДМЗ», МОЖЛИВО ВIДНЕСТИ НАСТУПНI:

полiтична й економiчна ситуацiї в Українi i в свiтi; 

стан ринку iноземних валют; 

дiї крупних ринкових учасників.

Рацiональна, ефективна органiзацiя всiх пiдроздiл
iв пiдприємства є головною умовою його стабiльної й стiйкої 
дiяльностi. Iнформова- нiсть пiдприємства про змiни та тенденц
iї, що вiдбуваються в свiтовiй економiцi, є загальною умовою 
для зменшення впливу ризикiв, захисту своєї дiяльностi й 
розширенню виробництва та ринкiв збуту. Тому ПРАТ «ДМЗ» 
займається постiйним збором, обробкою, аналiзом й оновлен-
ням iнформацiї про такi змiни i тенденцiї, а також про ефективн
iсть своєї       дiяльностi, заздалегiдь приймає заходи з удоскона-
лювання органiзацiї роботи своїх функцiональних пiдроздiлi
в. Для кожного виду ризикiв    здiйснюються специфiчнi заходи. 
Для зменшення фiнансових ризикiв створюються резервнi 
фонди грошових коштiв. 

СЕРЕД ОСНОВНИХ РИЗИКIВ, ЯКI ВПЛИВАЛИ НА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ПIДПРИЄМСТВА У 2018 РОЦI МОЖНА НАЗВАТИ ТАКI: 

нестабiльнiсть свiтової економiки; 

проведення вiйськових дiй; 

конкуренцiя з боку інших виробникiв; 

стримування попиту через зниження рiвня кредитування в умовах 
боргових проблем країн ЄС. 

Для зменшення впливу цих ризикiв, крiм зазначених по- 
стiйних заходiв, розробляються стратегiї освоєння нових ринкiв усере-
динi країни та на мiжнароднiй аренi, шляхи зменшення собiвартостi 
продукцiї при збереженнi високої якостi. Для розширення ринкiв 
збуту пiдприємство постiйно слiдкує за якiстю продукцiї. 

Треба зазначити, що вiйськова та полiтична нестабiльнiсть 
у регiонi значно посилює ризики, що загрожують дiяльностi Товари-
ства.
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СЕРЕДНЬООБЛIКОВА КIЛЬКIСТЬ ПРАЦIВНИКIВ ТОВАРИ-
СТВА У 2018 Р. СКЛАЛА 463 осiб. 

ЗА СУМIСНИЦТВОМ ПРАЦЮЮТЬ - 26 осiб, 

ЗА ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ – 63 особи. 

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦI ТОВАРИСТВА ЗА 2018 РIК СКЛАВ 
302 699,5 тис.грн.

Пiдвищення професiйного рiвня працiвникiв є кадро-
вою полiтикою Товариства. Це дозволяє здiйснювати освоєння 
нової технiки та технологiї, впровадження прогресивних систем 
управлiння персоналом i збутом продукцiї, пiдвищувати ефектив- 
нiсть функцiонування пiдприємства. В першу чергу слiд вiдзначити, 
що керiвництво пiдприємства вважає, що усіма досягненнями 
ПРАТ «ДМЗ» зобов'язаний саме своїм працiвникам – професiо- 
налам. І саме їх цiнують найбiльше. Головний принцип кадрової 
полiтики - ефективна праця, особистий внесок кожного у загальну 
справу - повиннi належно оцiнюватись. Випускники вищих навчаль-
них закладiв, професiйно-технiчних училищ спiвробiтники пiдприєм-
ства охоплюються турботою та увагою. З найбiльш перспективними 
працiвниками середньої та нижчої ланки, що випробовуються на 
рiзних дiльницях віробніцтва, здiйснюється ротацiя, згiдно iз їхнiм 
потенцiалом. А тi з них, хто володiє потенцiалом лiдера, цiлеспрямо-
вано готуються на пiдвищення в рамках програми «кадровий 
резерв». I, звичайно, Товариство не забуває ветеранiв, якi багато 
рокiв тому створювали основу майбутнього пiдприємства. 

В частині управлiння персоналом ПРАТ «ДМЗ» вирiшує 
наступнi завдання: - створення робочої обстановки, яка базується 
на принципах вiдкритостi та взаємної поваги i сприяє розкриттю 
здiбностей кожного працiвника; - розвиток системи мотивацiї персо-
налу, яка дозволяє кожному працiвниковi розраховувати на кар'єр-
не зростання i винагороду, яка вiдповiдає професiйному рiвню i 
особистому внеску у справу компанiї; - соцiальний захист спiв-  
робiтникiв; - надання спiвробiтникам можливостi навчання та пiд- 
вищення квалiфiкацiї; - розробка стратегiчних планiв комплекта- 
цiї пiдприємства науковими та iнженерно-технiчними кадрами на 
основi прийнятих програм перспективного розвитку пiдприєм-
ства; -  розробка стратегiчних напрямкiв, форм i шляхiв пошуку 
необхiдного для пiдприємства кадрового потенцiалу; - органiза-   
цiя виїзних комiсiй для пiдбору i залучення на роботу у ПРАТ «ДМЗ» 
фахiвцiв iз числа кращих випускникiв вищих навчальних закладiв 
та аспiрантур; - проведення соцiологiчних та психофiзичних дос- 
лiджень у пiдроздiлах пiдприємства для розробки i реалiзацiї 
програм iз вдосконалення управлiння розвитком трудових колекти- 
вiв, покращення морально - психологiчного клiмату, стабiлiзацiя 
трудових колективiв, змiцнення виробничої дисциплiни, створення 
найбiльш сприятливих умов працi, якi сприяють пiдвищенню його 
продуктивностi на основi використання кращих вiтчизняних i свi- 
тових досягнень.

Виходячи з цiлей подолання наслiдкiв напруженої ситуа- 
цiї на сходi України та керуючись планами попереднiх перiодiв          
пiдприємство планує у 2019 роцi працювати в штатному режимi.

9




