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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Куцiн Володимир Семенович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 

ФЕРОСПЛАВIВ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186520 

4. Місцезнаходження: 53200, Дніпропетровська обл., Нiкополь, Електрометалургiв, 310 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0566-654236, 0566-654628 

6. Адреса електронної пошти: 01@nzf.com.ua 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку  31.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість  X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

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

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

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

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

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

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

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

 Засновником товариства на момент його створення була держава в особi Мiнiстерства 

промисловостi України. Станом на 31-12-2021 державна частка в статутному капiталi 

товариства - вiдсутня. В АТ НЗФ не створена посада корпоративного секретаря.  В 4 кварталi 

2021 року Наглядовою радою приймалось рiшення про надання згоди на укладання значних 

правочинiв. Станом на 31.12.2021 укладання правочинiв, стосовно яких надавалася згода на їх 

укладання, ще не вiдбулося, тому дата укладання правочинiв не зазначається.  АТ НЗФ не 

здiйснювало в 4 кварталi 2021 роцi випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв або iнших 

цiнних паперiв, що пiдлягає реєстрацiї. Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв 

емiтента, в т.ч. необхiдностi отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди 

на вiдчуження таких цiнних паперiв, немає. Фiнансова звiтнiсть за 2021 рiк буде  складена 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та буде надана в складi рiчної 

iнформацiї емiтента за 2021 рiк. Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2021 рiк буде оглядатися 

аудитором ТОВ АФ КАУПЕРВУД згiдно договору виконання аудиту вiд 30.09.2021 року № 

899А/2105173. Висновок про огляд рiчної фiнансової звiтностi аудитором буде включений в 

склад рiчної звiтностi емiтента за 2021 рiк. 

 

 В звiтi АТ НЗФ за 4 квартал 2021 року не надається iнформацiя за наступними роздiлами: 5. 

Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента 3) iнформацiя про 

iншi цiннi папери, випущенi емiтентом 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента 7. 

Iнформацiя щодо корпоративного секретаря  11. Iнформацiя про забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв 12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв 13. Iнформацiя про 

замiну управителя 14. Iнформацiя про керуючого iпотекою 15. Iнформацiя про трансформацiю 

(перетворення) iпотечних активiв 16. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних 

сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом 17. Iнформацiя про iпотечне 

покриття: 1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття 2) 

iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям 3) iнформацiя про 

спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 

облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду 4) iнформацiя про замiни 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до 

складу iпотечного покриття 18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює 

обслуговування iпотечних активiв 19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя 

(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним 

суб'єктом забезпечення окремо) 20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових 

облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва) 21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 22. Промiжна фiнансова звiтнiсть 

емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 23. Висновок про огляд 

промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою). 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 05.03.1994 

3. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 418915254,6 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 5545 

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

 24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

 14.31 - Виробництво панчiшно-шкарпеткових виробiв 

 74.90 - Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть 

9. Органи управління підприємства 

 Органами управлiння АТ "Нiкопольський завод феросплавiв" є: Загальнi збориакцiонерiв; 

Наглядова рада; Правлiння. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Мiнiстерство промисловостi 

України(засновник).Станом на 

30.09.2021 державна частка встатутному 

капiталi емiтента вiдсутня 

03035, Україна, д/в р-н, Київ,вулиця 

Сурiкова,3 
 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 

2) IBAN 

 UA403057490000026005000001364 

3) поточний рахунок 

 UA403057490000026005000001364 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 

5) IBAN 

 UA403057490000026005000001364 

6) поточний рахунок 

 UA403057490000026005000001364 



 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть 

збудiвництва об'єктiв IV i 

Vкатегорiї складностi 

Наказ 

вiд21.03.201 

12.04.2016 Державнаархiтектурно-будiвел

ьнаiнспекцiя України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова.  

Проектування, монтаж, 

технiчнеобслуговування 

засобiвпротипожежного захисту 

тасистем опалення, 

оцiнкапротипожежного стану 

об'єктiв 

АГ № 595030 22.04.2011 Державний 

департаментпожежної безпеки 

МНСУкраїни 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Роздрiбна торгiвля 

тютюновимивиробами 

0407031120210

1678 

29.03.2021 Головне Управлiння ДПС 

уДнiпропетровськiй областi 

06.04.2022 

Опис 

Лiцензiя одержана пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї № 

04070311202001701 вiд 30.03.2020 Рiшення щодо отримання нової 

лiцензiї на цей вид дiяльностi буде прийматися виходячи з 

фiнансово-економiчного стану та виробничої необхiдностi. 

Роздрiбна торгiвляалкогольними 

напоями 

0407030820210

2779 

24.05.2021 Головне Управлiння ДПС 

уДнiпропетровськiй областi 

01.06.2022 

Опис 

Лiцензiя одержана пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї № 

04070308202002680 вiд 25.05.2020. Рiшення щодо отримання нової 

лiцензiї на цей вид дiяльностi буде прийматися виходячи з 

фiнансово-економiчного стану та виробничої необхiдностi. 

Медична практика АГ № 602339 03.08.2011 Мiнiстерство охорони 

здоров'яУкраїни 

 

Опис Лiцензiя безстрокова.  

Надання послуг з перевезення 

пасажирiв i 

небезпечнихвантажiв 

автомобiльним транспортом 

АГ № 587967 10.08.2011 Мiнiстерство транспорту 

тазв'язку України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова. 

Надання освiтнiх послуг 

навчальними 

закладами,пов'язаних з 

одержаннямпрофесiйної освяти 

на рiвнiквалiфiкацiйних вимог 

допрофесiйно-технiчногонавчан

ня, перепiдготовки,пiдвищення 

квалiфiкацiї 

АЕ № 527044 01.09.2014 Мiнiстерство освiти i 

наукиУкраїни 

 

Опис Лiцензiя безстрокова.  

Провадження 

охоронноїдiяльностi 

наказ (витяг) 

вiд 29 

29.05.2017 Мiнiстерство внутрiшнiх 

справУкраїни 

 

Опис Лiцензiя безстрокова.  

На право провадження 

господарської дiяльностi 

зпостачання електричної енергiї 

Постанова 

НКРЕКП № 

16.10.2018 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює 

державнерегулювання у 

 



споживачу сферах енергетики та 

комунальнихпослуг (НКРЕКП) 

Опис Лiцензiя безстрокова.  

На право провадження 

дiяльностi з 

використанняджерел 

iонiзуючоговипромiнювання 

№ ОВ 060088 24.10.2012 Центральна 

Державнаiнспекцiя з ядерної 

тарадiацiйної безпеки 

ДержавноїIнспекцiї 

ядерногорегулювання України 

24.10.2023 

Опис 
Рiшення щодо отримання нової лiцензiї на цей вид дiяльностi буде 

прийматися виходячи з виробничої необхiдностi.. 

Придбання, зберiгання, 

використання 

прекурсорiв(списку 2 

таблицiIV)Перелiкунаркотичних 

засобiв,психотропних речовин 

iпрекурсорiв 

б/н 06.05.2021 Державна служба України 

злiкарських засобiв 

таконтролю за наркотиками 

06.05.2026 

Опис 
Рiшення щодо отримання нової лiцензiї на цей вид дiяльностi буде 

прийматися виходячи з виробничої необхiдностi. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Агаркова Тетяна Сергiївна 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 Вища, Юридична академiя внутрiшнiх справ України, правознавство 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член наглядової ради 

7. Опис 

 Агаркова Т.С. обрана головою наглядової ради рiшенням наглядової ради товариства вiд 

13.08.2021. До складу наглядової ради товариства обрана загальними зборами акцiонерiв вiд 

20.05.2021 як представник акцiонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ 

ЛТД) до припинення повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дорош Ганна Анатолiївна 

3. Рік народження 

 1985 

4. Освіта 

 Вища, Днiпропетровський державний аграрний унiверситет, менеджмент органiзацiй 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

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



 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член наглядової ради 

7. Опис 

 До складу наглядової ради товариства Дорош Г. А. обрана загальними зборами 

акцiонерiв вiд 20.05.2021 як представник акцiонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА 

КОНСАЛТIНГ ЛТД) до припинення повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Котляренко Олександр Валерiйович 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища, Державна гiрнича академiя, економiчний факультет 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член наглядової ради 

7. Опис 

 До складу наглядової ради товариства Котляренко О.В. обраний загальними зборами 

акцiонерiв вiд 20.05.2021 як представник акцiонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА 

ПРОПЕРТIС ЛТД) до припинення повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гнiненко Олег Станiславович 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 Вища, Нацiональний гiрничий унiверситет, менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член наглядової ради 

7. Опис 

 До складу наглядової ради товариства Гнiненко О.С. обраний загальними зборами 

акцiонерiв вiд 20.05.2021 як представник акцiонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА 

ПРОПЕРТIС ЛТД) до припинення повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Трипольський Георгiй Олегович 

3. Рік народження 



 1979 

4. Освіта 

 Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима 

Гетьмана,менеджмент органiзацiй та правознавство 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член наглядової ради 

7. Опис 

 До складу наглядової ради товариства Трипольський Г.О.обраний загальними зборами 

акцiонерiв вiд 20.05.2021 як представник акцiонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED 

(СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) до припинення повноважень. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Юрченко Iгор Петрович 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член наглядової ради 

7. Опис 

 До складу наглядової ради товариства Юрченко I.П. обраний загальними зборами 

акцiонерiв вiд 20.05.2021 як представник акцiонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED 

(СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) до припинення повноважень. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiї щодо року 

народження та освiти посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Єва Озолiна-Берзiна 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

 LATVIAN UNIVERSITY. факультет европейскої економiки 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член наглядової ради 

7. Опис 

 До складу наглядової ради товариства Єва Озолiна-Берзiна обрана загальними зборами 

акцiонерiв вiд 20.05.2021 як представник акцiонера TREELON INVESTMENTS LIMITED  



(ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД) до припинення повноважень. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Рiнальдс Труксс 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Мiжнародний унiверсiтет CONCORDIA AUDENTES (Естонiя), мiжнародне 

управлiннябiзнесом 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член наглядової ради 

7. Опис 

 До складу наглядової ради товариства Рiнальдс Труксс обраний загальними зборами 

акцiонерiв вiд 20.05.2021 як представник акцiонера TREELON INVESTMENTS LIMITED 

(ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД) до припинення повноважень. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 

 

1. Посада 

 Голова правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Куцiн Володимир Семенович 

3. Рік народження 

 1950 

4. Освіта 

 Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, технологiчний факультет 

5. Стаж роботи (років) 

 52 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

голова правлiння 

7. Опис 

 Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на 

термiн, передбачений статутом АТ НЗФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лапiн Євген Володимирович 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет 

5. Стаж роботи (років) 

 45 



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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член правлiння, заступник голови правлiння - головний iнженер 

7. Опис 

 Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на 

термiн, передбачений статутом АТ НЗФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член правлiння, головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Пономаренко Руслан Валерiйович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 Вища, Днiпропетровська металургiйна академiя, економiчний факультет 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член правлiння, головний бухгалтер 

7. Опис 

 Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на 

термiн, передбачений статутом АТ НЗФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Борзенков Сергiй Iванович 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 Вища, Вище полiтичне училище МВС СРСР, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член правлiння 

7. Опис 

 Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на 

термiн, передбачений статутом АТ НЗФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Камбаров Олег Аббасович 

3. Рік народження 

 1955 

4. Освіта 



 Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, факультет промислового 

тацивiльного будiвництва 

5. Стаж роботи (років) 

 47 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член правлiння 

7. Опис 

 Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на 

термiн, передбачений статутом АТ НЗФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ольшанський Володимир Iллiч 

3. Рік народження 

 1958 

4. Освіта 

 Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет 

5. Стаж роботи (років) 

 42 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член правлiння 

7. Опис 

 Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на 

термiн, передбачений статутом АТ НЗФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лавриненко Геннадiй Валерiйович 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 Вища, Московський авiацiйний iнститут, iнженер-механiк 

лiтакобудiвництва;Вiйськово-повiтряна iнженерна академiя, офiцер з вищою вiйськовою 

освiтою; Криворiзький технiчний унiверситет, економiка пiдприємств 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

комерцiйний директор 

7. Опис 

 Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на 

термiн, передбачений статутом АТ НЗФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

 

1. Посада 



 Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Завгороднiй Олександр Григорович 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Вища, Державна металургiйна академiя України, менеджмент 

виробничоїсфери,iнженер-економiст 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

директор з економiки та працi 

7. Опис 

 Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на 

термiн, передбачений статутом АТ НЗФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бовкун Євген Iванович 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 Вища, Київський державний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, правознавство, юрист 

5. Стаж роботи (років) 

 39 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

директор з юридичних та корпоративних питань 

7. Опис 

 Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на 

термiн, передбачений статутом АТ НЗФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Акудович Андрiй Олександрович 

3. Рік народження 

 1986 

4. Освіта 

 Вища, Харкiвський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, правознавство 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член ревiзiйної комiсiї 

7. Опис 

 До складу ревiзiйної комiсiї товариства Акудович А.О. обраний загальними зборами 



акцiонерiв вiд 20.05.2021 до припинення повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гнатюк Олександр Вiталiйович 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 д/в, д/в, д/в 

7. Опис 

 До складу ревiзiйної комiсiї товариства Гнатюк О.В. обраний загальними зборами 

акцiонерiв вiд 20.05.2021 до припинення повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiї щодо року народження, освiти та 

попередньої посади посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Плотнiков Денис Володимирович 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища, Липецький металургiйний коледж, доменне виробництво 

5. Стаж роботи (років) 

 9 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 

член ревiзiйної комiсiї 

7. Опис 

 До складу ревiзiйної комiсiї товариства Плотнiков Д.В. обраний загальними зборами 

акцiонерiв вiд 20.05.2021 до припинення повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Капука Андрiй Вiкторович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 Вища, Днiпропетровський державний аграрний унiверсiтет, облiк i аудит 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520, 



член ревiзiйної комiсiї 

7. Опис 

 До складу ревiзiйної комiсiї товариства Капука А.В. обраний загальними зборами 

акцiонерiв вiд 20.05.2021 до припинення повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 300000 X X 

у тому числі:  

АТ "Кредит-Днiпро" 17.12.2021 300000 10 15.12.2022 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0  0 X  

Податкові зобов'язання X 409732 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 1985077 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 15383782 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 18078591 X X 

Опис Податковi зобов'язання включають в собi, в тому числi, 

податок на прибуток 384 278 тис.грн. 

 

Рядок "Iншi зобов'язання" включає в собi зобов'язання за 

товари, роботи, послуги - 1 706 485 тис. грн., за одержаними 

авансами 5 711 583 тис. грн. 

 

 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Феросилiкома

рганець 

129715 5696955 90,2 137405 6045489 90,9 

2 Феромаргане

ць 

11410 588299 9,3 10399 533700 8 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 77 

2 Витрати на оплату працi 2 

3 Соцiальнi заходи 7 

4 Амортизацiя 2 

5 Iншi операцiйнi витрати 12 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.12.1994 4 515/1/94 Мiнiстерство фiнансiв 

України 

д/в Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

0,25 19594640 4898660 100 

Опис 

Перший випуск акцiй у кiлькостi 19 594 640 штук пiсля створення Вiдкритого акцiонерного товариства "Нiкопольський завод феросплавiв" 

згiдно з наказом Мiнiстерства промисловостi України вiд 01-03-1994 № 43. 

 

15.04.1997 319/1/97 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв 

тафондового ринку 

д/в Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

0,25 28394334

0 

70985835 100 

Опис Додатковий випуск акцiй в кiлькостi 283 943 340 штук у зв`язку зi збiльшенням статутного капiталу на суму iндексацiї основних фондiв 

22.12.1999 221/04/1/99 Днiпропетровське 

територiальне 

управлiння 

Державноїкомiсiї з 

цiнних паперiвта 

фондового ринку 

UA0400061000 Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

0,25 30353798

0 

75884495 100 

Опис Свiдоцтво видано на простi iменнi акцiї в кiлькостi 303 537 980 штук на суму 75 884 495 грн 

27.12.2007 551/1/07 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв 

тафондового ринку 

UA0400061000 Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

0,25 15515379

80 

387884495 100 

Опис 

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 22-11-2007 прийнято рiшення про здiйснення закритого розмiщення акцiй товариства додаткової 

емiсiї в кiлькостi 1 248 000 000 штук номiнальної вартостi 0,25 грн. Мета додаткової емiсiї - залучення iнвестицiй для поповнення обiгових 

коштiв, для подальшого технiчного та соцiального розвитку, а також для збiльшення статутного капiталу. 

13.06.2008 231/1/08 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв 

тафондового ринку 

UA4000040257 Акція 

проста 

документар

Документарні 

іменні 

0,27 15515379

80 

418915254,6 100 



на іменна 

Опис 
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 29-04-2008 прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу товариства на 31 030 

759,60 грн за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй на 0,02 грн. 

17.05.2011 252/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв 

тафондового ринку 

UA4000166011 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,27 15515379

80 

418915254,6 100 

Опис 

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" вiд 05-04-2011 прийнято рiшення про дематерiалiзацiю 

випуску акцiй товариства. Емiтент не пiдтримує лiстiнг своїх цiнних паперiв на жоднiй фондовiй бiржi.Даних щодо торгiвлi цiнними паперами 

емiтента на фондових бiржах у емiтента немає. 

 



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

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30755884 

4. Місцезнаходження 

 53201, Днiпропетровська область, м.Нiкополь, ВУЛИЦЯ ПАТРIОТIВ УКРАЇНИ, 

будинок113 А 

5. Опис 

 АТ НЗФ приймало участь в створеннi Приватного акцiонерного товариства 

"Нiкопольський медiа-центр" шляхом надання устаткування. АТ НЗФ належить 174 430 штук 

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн, що складає 11,99 % вiд уставного 

капiталу Приватного акцiонерного товариства "Нiкопольський медiа-центр". АТ НЗФ має всi 

права стосовно управлiння ПрАТ "Нiкопольський медiа-центр" в межах чинного законодавства 

України. Обмеження вiдсутнi. 

 



X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженог

о органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношенн

я ринкової 

вартості майна 

або послуг, що 

є предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Національної 

комісії з цінних 

паперів та фондового 

ринку або через 

особу, яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового 

ринку  

URL-адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 30.12.2021 Наглядова 

рада 

товариства 

4 600 000 19 613 671 23,45 поставки 

феросплавної 

продукцiї  

31.12.2021 31.12.2021 https://www.nzf.com.u

a/files/content/image/u

stav/osoblinform30122

021.pdf 

Опис: 

30 грудня 2021 року Наглядовою радою АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" прийнято рiшення про надання згоди Правлiнню Товариства на укладання 

договору поставки феросплавної продукцiї Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ", Україна, 

87500, м. Марiуполь, Донецької обл., Орджонiкiдзевський район, вул. Лепорського, буд.1, ЄДРПОУ 00191158. Сума за договором 4 600 000 тис.грн (чотири мiльярди 

шiстсот тисяч гривень 00 копiйок), найменування товару: феросилiкомарганець МнС17, термiн поставки: 2022 - 2023 роки, строк дiї договору: 2022 - 2023 роки. 

Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 23,45 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради - 8 осiб. 

Брали участь у голосуваннi - 8 осiб. Голосували "за" - 8 осiб. Кворум для прийняття рiшення був.  

2 30.12.2021 Наглядова 

рада 

товариства 

2 500 000 19 613 671 12,74 поставки 

феросплавної 

продукцiї  

31.12.2021 31.12.2021 https://www.nzf.com.u

a/files/content/image/u

stav/osoblinform30122

021.pdf 

Опис: 

30 грудня 2021 року Наглядовою радою АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" прийнято рiшення про надання згоди Правлiнню Товариства на укладання 

договору поставки феросплавної продукцiї Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ", Україна, 

87500, м. Марiуполь, Донецької обл., Орджонiкiдзевський район, вул. Лепорського, буд.1., ЄДРПОУ 00191158. Сума за договором 2  500 000 тис.грн (два мiльярди п'ятсот 

тисяч гривень 00 копiйок), найменування товару: феромарганець високовуглецевий ФМн78, феромарганець середньовуглецевий ФМн88, термiн поставки: 2022 - 2024 роки, 

строк дiї договору: 2022 - 2024 роки. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 12,74 %. Загальна 



кiлькiсть членiв Наглядової ради - 8 осiб. Брали участь у голосуваннi - 8 осiб. Голосували "за" - 8 осiб. Кворум для прийняття рiшення був.  

3 30.12.2021 Наглядова 

рада 

товариства 

2 400 000 19 613 671 12,23 поставки 

феросплавної 

продукцiї  

31.12.2021 31.12.2021 https://www.nzf.com.u

a/files/content/image/u

stav/osoblinform30122

021.pdf 

Опис: 

30 грудня 2021 року Наглядовою радою АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" прийнято рiшення пронадання згоди Правлiнню Товариства на укладання 

договору поставки феросплавної продукцiї Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "АЗОВСТАЛЬ", Україна, 

87500, м. Марiуполь, Донецької обл., Орджонiкiдзевський район, вул. Лепорського, буд.1., ЄДРПОУ 00191158. Сума за договором 2 400 000 тис.грн (два мiльярди 

чотириста тисяч гривень 00 копiйок), найменування товару: феросилiкомарганець МнС17, термiн поставки: 2024 рiк, строк дiї договору: 2024 рiк. Спiввiдношення ринкової 

вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 12,23 %. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради - 8 осiб. Брали участь у 

голосуваннi - 8 осiб. Голосували "за" - 8 осiб. Кворум для прийняття рiшення був.  

4 30.12.2021 Наглядова 

рада 

товариства 

3 500 000 19 613 671 17,84 поставки 

феросплавної 

продукцiї  

31.12.2021 31.12.2021 https://www.nzf.com.u

a/files/content/image/u

stav/osoblinform30122

021.pdf 

Опис: 

30 грудня 2021 року Наглядовою радою АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" прийнято рiшення про надання згоди Правлiнню Товариства на укладання 

договору поставки феросплавної продукцiї Товариства з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI 

IЛЛIЧА", Україна, 87504, м. Марiуполь, Донецької обл., вул. Левченка 1, ЄДРПОУ 00191129. Сума за договором 3 500 000 тис.грн (три мiльярди п'ятсот тисяч гривень 00 

копiйок), найменування товару: феросилiкомарганець МнС17, феромарганець високовуглецевий ФМн78, феромарганець середньовуглецевий ФмН88, термiн поставки: 2022 

- 2024 роки, строк дiї договору: 2022 - 2024 роки. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi - 17,84 %. 

Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради - 8 осiб. Брали участь у голосуваннi - 8 осiб. Голосували "за" - 8 осiб. Кворум для прийняття рiшення був.   



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

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення 

правочинів, щодо 

вчинення яких є 

заінтересованість, 

в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

URL-адреса  

сторінки  власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо вчинення 

правочинів із 

заінтересованістю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12.11.2021 Наглядова 

рада 

товариства 

1 211 120 19 613 671 6,175 продовження 

строку 

повернення 

фiнансової 

допомоги 

29.12.2021 16.11.2021 https://www.nzf.com.u

a/files/content/image/u

stav/osoblinform12112

021.pdf 

Опис: 

12 листопада 2021 року Наглядовою радою АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" прийнято рiшення про надання згоди Правлiнню на укладання додаткової 

угоди до договору на продовження строку повернення фiнансової допомоги до 31.12.2022  мiж АТ НЗФ та АТ "КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ" на суму 1 211 120 тис.грн (Один 

мiльярд двiстi одинадцять мiльйонiв сто двадцять тисяч гривень 00 копiйок).Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої 

рiчної звiтностi - 6,175 %. Загальна кiлькiсть членiв наглядової ради - 8 осiб. В заочному голосуваннi (опитуваннi) приймало участь 7 членiв Наглядової ради товариства. 

Голосували "за" - 6 осiб. Голова Наглядової ради АТ НЗФ Агаркова Тетяна Сергiївна займає також посаду члена наглядової ради АТ "КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ" (50029, 

м.Кривий Рiг, Днiпропетровської обл., вул. Симбiрцева, 1а, код ЄДРПОУ 00191307). Зазначена посадова особа не мала права голосу при розглядi питання порядку денного 

засiдання Наглядової ради стосовно цього правочину у вiдповiдностi до ч.6 ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства" i не голосувала. Кворум для прийняття 

рiшення був. 



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

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

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

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

 

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

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

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

17.05.2011 Державна комiсiя 

зцiнних паперiв 

тафондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000166011 д/в Будь-яких обмежень щодо обiгу 

цiнних паперiв емiтента немає 

д/в 

 

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

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

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

17.05.

2011 

252/1/11 UA4000166011 1 551 537 980 418 915 254,6 1 542 704 631 0 0 

Опис: 

Iнформацiя надається станом на 31.12,2021 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
     Дiяльнiсть пiдприємства протягом 4 кварталу 2021 року здiйснювалась вiдповiдно до 

чинного законодавства України та Статуту. 

 

      На дiяльнiсть пiдприємства, як i на всi пiдприємства металургiйної галузi, чималий вплив 

має зовнiшнє економiчне становище та податкова полiтика держави. Пiдприємство функцiонує в 

нестабiльному середовищi, що пов'язане з наслiдками свiтової економiчної кризи та 

нестабiльною ситуацiєю в Українi. Жорстка конкуренцiя на свiтових ринках змушує 

Пiдприємство постiйно удосконалювати технологiю виробництва продукцiї, пiдвищуючи її 

якiсть з одночасним зниженням витрат, впроваджувати новi технологiї.      Проблемними 

питаннями для пiдприємства є: 

 

1.Загострення конкуренцiї на свiтових ринках. 

 

2. Зростання залiзничних тарифiв та цiн на сировину, електроенергiю, що позначається на 

збiльшенi собiвартостi продукцiї. 

 

3. Низький попит на феросплави з боку українських споживачiв. 

 

4. Несвоєчасне вiдшкодування ПДВ з бюджету при вiдвантаженi продукцiї на експорт - як 

наслiдок зменшення оборотностi обiгових коштiв. 

 

5. Коливання курсу нацiональної валюти, що значно знижує попит на продукцiю як вiтчизняних 

так i iноземних споживачiв.  

 

6. Нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя. 

 

7. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень. 

 

8. Невизначенiсть, пов'язана з пандемiєю коронавiрусної хвороби (COVID-19). 

 

     Недосконалiсть фiнансових iнструментiв в Українi, впливає на ринкову поведiнку 

споживачiв - вiддавати перевагу нижчiй вартостi, а не вищiй якостi. 

 

 Вплинути на дiяльнiсть пiдприємства можуть такi змiни, як: 

 

- вчаснi розрахунки покупцiв за поставлену продукцiю; 

 

- вихiд з нестабiльного економiчного становища; 

 

- вихiд на новi ринки збуту; 

 

- запровадження урядом надзвичайного положення через поширення коронавiрусної хвороби 

(COVID-19). 

 

           Протягом 4 кварталу 2021 року проведено 89 засiдання правлiння. На засiданнях 

правлiння розглядалися питання, що стосуються поточної фiнансово-господарської дiяльностi 

товариства. Основне мiсце серед них займали питання, необхiднi для належного поточного 

функцiонування товариства, забезпечення виробничих та управлiнських процесiв, а саме: 

погодження укладання договорiв, iншi важливi питання, вiднесенi до компетенцiї виконавчого 

органу товариства. 



 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Промiжний звiт керiвництва за 4 квартал 2021 року включає достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї щодо здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента станом на 31.12.2021 

разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикалось товариство у своїй 

господарськiй дiяльностi. 

 


