Титульний аркуш
18.02.22
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-11/323
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Директор ПрАТ "КЗТВ"
(посада)

Яворський Вячеслав Вiкторович
(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: ПрАТ "Кременчуцький завод технiчного вуглецю"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00152299
4. Місцезнаходження: 39610, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Свiштовська, 4
5. Міжміський код, телефон та факс: 0891207900, немає
6. Адреса електронної пошти: admin@kztv.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):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://kztv.com.ua/informaciya-emitenta

18.02.22

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
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
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
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,

X
X
X

X
X

X

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
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - рiшення не приймалось.

X

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй,
право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi.
Iнформацiя щодо iнших цiнних паперiв, випущених емiтентом - за звiтний перiод дiй не
вiдбувалось.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери - за звiтний перiод дiй не вiдбувалось.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - емiтент протягом звiтного
перiоду власних акцiй не викупав.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - емiтент протягом звiтного
перiоду щодо боргових цiнних паперiв дiй не проводив.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв випуску не було.
Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй - облiгацiї не випускались. Iнформацiя про
випуски iпотечних сертифiкатiв - сертифiкати не випускались.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не надається - д/в. Основнi вiдомостi про ФОН,
iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами
ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН - у звiтному перiодi не
випускались.
Промiжна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Звiт про стан об'єкту нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань
за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) - облiгацiї не випускались.
У звiтному перiодi аудиторська фiрма до огляду промiжної фiнансової звiтностi не
долучалась.

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв - за звiтний перiод дiї не вiдбувались.
Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть осiб,
заiнтересованих у вчиненнi Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть - у звiтнорму перiодi дiї не вiдбувались.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - дiї не вiдбувались.
Забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - дiї не вiдбувались.
Станом на 31.12.2021 року будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Емiтента вiдсутнi.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 11628100.
Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть Емiтента не розкривається у
вiдповiдностi до ч.3 гл.3 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї Емiтентами цiнних
паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826.
Промiжна фiнансова звiтнiсть Емiтента не розкривається у вiдповiдностi до ч.3 гл.3 роздiлу II
Положення про розкриття iнформацiї Емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826.
Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi Емiтента не розкривається у
вiдповiдностi до ч.3 гл.3 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї Емiтентами цiнних
паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826.
Твердження щодо промiжної iнформацiї не розкривається у вiдповiдностi до ч.3 гл.3 роздiлу
II Положення про розкриття iнформацiї Емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПрАТ "Кременчуцький завод технiчного вуглецю"
2. Дата проведення державної реєстрації
23.06.94
3. Територія (область)
Полтавська обл.
4. Статутний капітал (грн)
12209505
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)
569
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.13 - Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин
35.11 - Виробницто електроенергiї
35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори, Наглядова рада, Дирекцiя, Ревiзiйна комiсiя
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
Мiнпромполiтики України

Ідентифікаційний
код юридичної
Місцезнаходження, якщо засновник особи, якщо
юридична особа
засновник юридична особа
03035 Україна м. Київ вул.Сурiкова,3
00013942

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 "Укрексiмбанк" м.Київ, МФО 322313
2) IBAN
UA843223130000026007000020295
3) поточний рахунок
UA843223130000026007000020295
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк" м.Київ, МФО 322313
5) IBAN
UA843223130000026007000020295
6) поточний рахунок
UA843223130000026007000020295

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
видачі

Орган державної влади, що
Дата
видав ліцензію
закінчення

1
2
Придбання; зберiгання;
в
використання прекурсорiв
електронному
(списку 2 таблицi IV) "Перелiку
вигля
наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
прекурсорiв"
Опис
д/н
Митна брокерська дiяльнiсть
в
електронному
вигля
Опис
д/н

3
26.01.17

4
Державна служба України з
лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками

27.02.17

Державна фiксальна служба
України

дії ліцензії
(за
наявності)
5
26.01.22

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Яворський Вячеслав Вiкторович
3. Рік народження
1961
4. Освіта
Вища, Київський технологiчний iнститут
5. Стаж роботи (років)
33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "КЗТВ", 00152299, За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи
не проводилось.
7. Опис
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Згоди на
розкриття паспортних даних особа не надала.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Давидовський Олександр Анатолiйович
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища, Днiпропетровський Унiверситет економiки та права
5. Стаж роботи (років)
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "КЗТВ", 00152299, Член Наглядової ради ПрАТ "КЗТВ"
7. Опис
На засiданнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" (Протокол вiд
27.08.2021р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради Товариства вiдповiдно до

чинного законодавства України прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової
ради - Давидовського Олександра Анатолiйовича з 27.08.2021р.
На засiданнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" (протокол вiд 27.08.2021р.)
прийнято рiшення обрати Давидовського Олександра Анатолiйовича членом Наглядової ради з
27.08.2021р., строком на три роки.
Є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "СП "Хiмопол" (iдентифiкацiйний код
16475171).
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Згоди на розкриття
паспортних даних особа не надала.
1. Посада
Член Дирекцiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Жуй Микола Вiкторович
3. Рік народження
1976
4. Освіта
Вища, Iнститут економiки та iнвестицiйних технологiй
5. Стаж роботи (років)
20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "КЗТВ", 00152299, За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи
не проводилось.
7. Опис
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Згоди на
розкриття паспортних даних особа не надала.

1. Посада
Член Дирекцiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Петченко Наталiя Сергiївна
3. Рік народження
1982
4. Освіта
Вища, КДПУ
5. Стаж роботи (років)
18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"КЗТВ", 00152299, Начальник планово-економiчного вiддiлу
7. Опис
У попередньюму перiодi Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький завод
технiчного вуглецю" вiд 12.02.2021 року введено до складу Дирекцiї ПрАТ "Кременчуцький
завод технiчного вуглецю" Петченко Наталiю Сергiївну - т.в.о. головного бухгалтера, з
12.02.2021р.

Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Згоди на розкриття
паспортних даних особа не надала.
1. Посада
Член Дирекцiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Олiйник Леонiд Васильович
3. Рік народження
1957
4. Освіта
Вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут
5. Стаж роботи (років)
38
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КВБЗ", 05763814, Директор з безпеки, персоналу та соцiальних питань.
7. Опис
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький завод технiчного вуглецю" вiд
23.09.2021 року (протокол засiдання Наглядової ради ПрАТ "КЗТВ" вiд 23.09.2021р.) включено
до складу Дирекцiї ПрАТ "Кременчуцький завод технiчного вуглецю" Олiйника Леонiда
Васильовича - заступника директора з безпеки та персоналу.
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Згоди на розкриття
паспортних даних особа не надала.
1. Посада
Член Дирекцiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Генiна Людмила Вiкторiвна
3. Рік народження
1974
4. Освіта
Вища, УДХТУ
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "КЗТВ", 00152299, Начальник ЗХЛ-СТК.
7. Опис
У попередньому перiодi рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький завод
технiчного вуглецю" вiд 12.02.2021 року введено до складу Дирекцiї ПрАТ "Кременчуцький
завод технiчного вуглецю" Генiну Людмилу Вiкторiвну - заступника директора з виробництва.
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Згоди на розкриття
паспортних даних особа не надала.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Животкова Ольга Вiкторiвна
3. Рік народження
1958

4. Освіта
Вища, Київський державний унiверситет
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Об'єднання Хорс", 21509268, Член Наглядової ради ПрАТ "КЗТВ"
7. Опис
На засiданнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" (Протокол вiд
27.08.2021р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради Товариства вiдповiдно до
чинного законодавства України прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової
ради - Животкової Ольги Вiкторiвни з 27.08.2021р.
На засiданнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" (протокол вiд 27.08.2021р.)
прийнято рiшення обрати Животкову Ольгу Вiкторiвну членом Наглядової ради з 27.08.2021р.,
строком на три роки.
Є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ "СП "Хiмопол" (iдентифiкацiйний код
16475171).
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Згоди на розкриття
паспортних даних особа не надала.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Забарський Владислав Валерiйович
3. Рік народження
1973
4. Освіта
д/в
5. Стаж роботи (років)
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/в, д/в, Член Наглядової ради ПрАТ "КЗТВ"
7. Опис
На засiданнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" (Протокол вiд
27.08.2021р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради Товариства вiдповiдно до
чинного законодавства України прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової
ради - Забарського Владислава Валерiйовича з 27.08.2021р.
На засiданнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" (протокол вiд 27.08.2021р.)
прийнято рiшення обрати Забарського Владислава Валерiйовича членом Наглядової ради з
27.08.2021р., строком на три роки.
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Згоди на розкриття
паспортних даних особа не надала.

1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Балдiс Мирослав Миколайович
3. Рік народження
1957
4. Освіта
Вища, Київський державний унiверситет
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ Зовнiшньо-торгiвельна фiрма "Трейдiнг", д/в, Голова Наглядової ради.
7. Опис
На засiданнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" (Протокол вiд
27.08.2021р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради Товариства вiдповiдно до
чинного законодавства України прийнято рiшення припинити повноваження Голови Наглядової
ради - Балдiс Мирослава Миколайовича з 27.08.2021р.
На засiданнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" (протокол вiд 27.08.2021р.)
прийнято рiшення обрати Балдiс Мирослава Миколайовича Головою Наглядової ради з
27.08.2021р., строком на три роки.
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента.
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Згоди на розкриття
паспортних даних особа не надала.

1. Посада
Заст.голови Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Балдiс Андрiй Мирославович
3. Рік народження
1982
4. Освіта
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
5. Стаж роботи (років)
16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Об'єднання Хорс", 21509268, Заступник голови Наглядової ради.
7. Опис
На засiданнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" (Протокол вiд
27.08.2021р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради Товариства вiдповiдно до
чинного законодавства України прийнято рiшення припинити повноваження заст.голови
Наглядової ради - Балдiс Андрiя Мирославовича з 27.08.2021р.

На засiданнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" (протокол вiд 27.08.2021р.)
прийнято рiшення обрати Балдiс Андрiя Мирославовича заступником голови Наглядової ради з
27.08.2021р., строком на три роки
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента .
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Згоди на розкриття
паспортних даних особа не надала.

1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Скляренко Олег Вiкторович
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища, Харкiвський державний економiчний унiверситет
5. Стаж роботи (років)
38
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Об'¦єднання Хорс", 21509268, Заступник директора з розвитку ТОВ "Об'єднання
Хорс".
7. Опис
На засiданнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" (протокол вiд
27.08.2021р.) прийнято рiшення обрати Скляренка Олега Вiкторовича Головою Ревiзiйної
комiсiї з 27.08.2021р., строком на п'ять рокiв.
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Згоди на розкриття
паспортних даних особа не надала.
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кравченко Свiтлана Валентинiвна
3. Рік народження
1980
4. Освіта
Вища, Донецький Нацiональний унiверситет
5. Стаж роботи (років)
12
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "КЗТВ, 00152299, Бухгалтер 1 категорiї ПрАТ "КЗТВ", т.в.о. начальника ПЕВ.
7. Опис
На засiданнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" (протокол вiд
27.08.2021р.) прийнято рiшення обрати Кравченко Свiтлану Валентинiвну членом Ревiзiйної

комiсiї з 27.08.2021р., строком на п'ять рокiв.
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має.
розкриття паспортних даних особа не надала.

Згоди на

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
01.08.19
540/1/02

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
НКЦПФР

4
UA4000143390

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
1,05
11628100
11628100
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Iнформацiя щодо бiрж та позабiржових торгiвельно-iнформацiйних систем, на яких продавались або продаються iншi цiннi папери емiтента,
вiдсутня.
За звiтний перiод випуск акцiй не вiдбувався.

2. Інформація про облігації емітента
Облігац
Найменува Міжнародн
ії
Номіналь
Форма
ння
ий
(відсотк
Кількість
на
існування та
органу, що ідентифіка
ові,
у випуску
вартість
форма
зареєструв ційний цільові,
(шт.)
(грн)
випуску
ав випуск
номер
дисконт
ні)
2
3
4
5
6
7
8
04/2/05 НКЦПФР UA0000000 відсотко 100000
200
Документарні
000
ві
на
пред`явника

Номер
свідоцт
Дата
ва про
реєстрації
реєстра
випуску
цію
випуску
1
14.01.05

Опис
16.07.04

84/2/04

Опис

За звiтний перiод дiї за облiгацiями емiтенту не вiдбувались.

НКЦПФР UA0000000 відсотко
000
ві

100000

150

Сума
Загальна
виплаченого
номіналь Процентна
Строк
Дата
процентного
на
ставка (у
виплати
погашення
доходу у
вартість відсотках) процентів
облігацій
звітному
(грн)
періоді (грн)
9
20000000

10
3

11
11.07.15

12
0

13
27.09.15

Документарні 15000000
на
пред`явника

3

11.01.15

0

27.03.15

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
ТОВ "Об'єднання Хорс"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
21509268
4. Місцезнаходження
01034 м. Київ вул. Ярославiв Вал, 38 лiт.Б
5. Опис
ПрАТ "Кременчуцький завод технiчного вуглецю ( ПрАТ "КЗТВ") належить 36,34%
статутного капiталу ТОВ "Об'єднання Хорс".

ХV. Проміжний звіт керівництва
За звiтний перiод ПрАТ "КЗТВ" не отримувало кредитiв, вiдповiдно не вiдбувалось суттєвого
впливу на промiжну фiнансову звiтнiсть.
При поточнiй ситуацiї в нашiй державi найбiльш ймовiрними факторами ризику для дiяльностi
ПрАТ "КЗТВ" можуть бути:
воєннi дiї на Сходi України й розширення зони конфлiкту, що вкрай негативно впливає
на постачання коксохiмiчної сировини з даного регiону;
можливiсть введення торговельних бар'єрiв з боку Митного Союзу, насамперед, до
шинних заводiв України, що може привести до iстотного скорочення реалiзацiї продукцiї, а
також введення блокади на постачання сировини з боку тимчасово окупованих територiй;
недосконала i схильна до частих змiн, законодавча база в частинi оподаткування й митної
полiтики. У першу чергу, мова йде про змiну правил адмiнiстрування податку на додану вартiсть
i введення додаткових мит на iмпортовану продукцiю;
недосконала валютна полiтика Нацiонального Банку України, яка призводить до iстотної
девальвацiї нацiональної валюти, що у свою чергу, призводить до iстотного подорожчання
сировини для виробництва технiчного вуглецю й iмпортної складової виробництва, у першу
чергу пакувальних матерiалiв;
-

непрозора й нестабiльна цiнова полiтика в областi постачання енергоресурсiв;

-

нестабiльна робота Укрзалiзницi;

-

наявнiсть конкурентiв у країнах ближнього й дальнього зарубiжжя.

Фактично всi наведенi негативнi фактори, за винятком полiтичних i правових, компенсуються
наявнiстю стримуючих факторiв i попереджуючих заходiв, реалiзацiя яких забезпечить
загальний позитивний результат, а саме:
високий рiвень мобiльностi виробництва й значне розширення можливостей з
виробництва високоякiсних конкурентоспроможних марок техвуглецю;
-

досить стабiльнi й довгостроковi ринки збуту продукцiї ПрАТ "КЗТВ";

-

високу фiнансову ефективнiсть роботи, фiнансову стiйкiсть i незалежнiсть пiдприємства;

високий iнтелектуальний i професiйний рiвень персоналу у всiх областях виробничої,
фiнансової й комерцiйної дiяльностi.
Стабiльна динамiка розвитку ПрАТ "КЗТВ" передбачає подальше збiльшення виробництва й
реалiзацiї технiчного вуглецю.
Керiвництвом ПрАТ "КЗТВ" вживаються всi необхiднi заходи для забезпечення життєдiяльностi
пiдприємства, функцiонування виробничого процесу та виконання замовлень споживачiв.
Впровадженi протягом звiтного перiоду заходи, були направленi на: замiну морально та фiзично
застарiлого обладнання, полiпшення регулювання технологiчним процесом, полiпшення якостi
технiчного вуглецю, економiя енерго ресурсiв, замiщення природного газу рiдким паливом,

безаварiйнiсть та забепзчення плану виробництва.
З метою покращення зливу - допрацьована конструкцiя гiдромонiтору системи зливу сировини з
цистерн та розроблена схема нової естакади зливу сировини. Для пiдвищення якостi
сировинної сумiшi проведено випробування деемульгатору. Для пiдвищення кiлькос-тi
зберiгання сировини розроблена схема по новому резервуару. Проведено випробування по
роботi реактора на зниженiй температурi у зонi горiння, випробування по роботi реактору на
аксiальнiй форсунки типу "Приз" та випробування по роботi реактору при подачi пари у зону
попереднього гартування - заходи направленi на покращення якостi тех. вуглецю, зме-ншення
енерговитрат при виробництвi. Встановлено сiтки на комковiддiлювачi з чарункою 4 х 4 мм для
покращення якостi тех. вуглецю. З метою пiдвищення ефективностi процесу сушiння виконано
зняття заглушки на Г-образному патрубку сушильного барабану. Для проведення випробувань
якостi сировини - впроваджено методику випробування показника якостi "в'язкiсть".
Заходи з енергозбереження: придбано та змонтовано частотнi перетворювачi, впроваджено та
проводиться постiйний монiторiнг стану обладнання, будiвель та споруд за допомогою
тепловiзора, проведена замiна ламп накалювання на енергозберiгаючi.
Природоохоронi заходи: ведеться постiйний лабораторний контроль за викидами в атмосферу та
контроль за станом мiсць тимчасового розмiщення вiдходiв, зменшено використання ртутних
ламп.
Керiвництво ПрАТ "КЗТВ" своєчасно реагує на iснуючi навколишнi виклики сучасних
екологiчних тенденцiй.
В подальшому ПрАТ "КЗТВ" буде продовжувати роботи по виконанню заходiв спрямованих на
рацiональне використання енергоресурсiв, розвиток технологiй та полiпшення якостi
техвуглецю, розширення сировинної бази виробництва техвуглецю.
З метою модернiзацiї виробничого процесу з урахуванням сучасних екологiчних тенденцiй,
ПрАТ "КЗТВ" розробляє та впроваджує проект реконструкцiї iз елементами модернiзацiї 7-го
техпотоку та модернiзацiя реакторiв (впровадження модульного типу). Це дозволить збiльшити
виробничi потужностi пiдприємства на 35 тис. т. техвуглецю в рiк. Пiдприємством проводяться
роботи по вiдновленню та оновленню iнфраструктури цього технологiчного потоку.
Враховуючи збiльшення обсягiв виробництва та з метою забезпечення можливостi проведення
регламентно-ремонтних робiт, здiйснюється монтаж сировинного резервуару на 6 тис.т.
На площадцi котельнi № 3 впроваджується проект " Реконструкцiя котельнi № 3 з установкою
конденсацiйного трубогенератора потужнiстю 7 МВт", що також вимагає проведення значного
обсягу пiдготовчих робiт по пiдготовцi iнфраструктури енергетичного обладнання та
переобладнання установки хiмiчної водопiдготовки.
Головна мета ПрАТ "КЗТВ" - максимально можливе збереження позицiй пiдприємства на
наявних ринках i, як наслiдок збереження обсягiв виробництва. Задоволення всiх зацiкавлених
сторiн. Зниження негативних ризикiв.

