Фонд оголошує конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 3 (трьох)
незалежних членів наглядової ради Акціонерного товариства «Науково-дослідний та
проектний
інститут по
збагаченню
та
агломерації руд
чорних
металів
«Механобрчормет» (АТ НДПІ "МЕХАНОБРЧОРМЕТ" )

Найменування, місцезнаходження товариства:
Акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та
агломерації руд чорних металів «Механобрчормет»
(далі - АТ НДПІ "МЕХАНОБРЧОРМЕТ),
50086, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Телевізійна, 3.
Основним видом діяльності товариства згідно із статутом є діяльність у сфері

інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Загальна інформація
Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів
акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та
агломерації руд чорних металів
«Механобрчормет»
(далі АТ НДПІ
«МЕХАНОБРЧОРМЕТ») має умовний поділ на дирекції, до складу яких входять
працівники, що здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі
незалежних членів наглядової ради комісія з конкурсного відбору буде виходити з
необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу
наглядової ради.
Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності
(спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради співпадає з профілем
діяльності членів дирекції товариства. Таким чином, бажаний склад наглядової ради має
бути (оптимальний варіант):
-

-

-

1 особи з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі
корпоративного, цивільного та/або господарського права;
1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та
досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління,
бухгалтерського обліку та/або аудиту;
1 особа з технічною освітою;
1 особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з
продажів/закупівель
та досвідом роботи в сфері маркетингу та/або організації
продажів/закупівель;
1 особа з кваліфікацією спеціаліста з управління персоналом та досвідом роботи в

сфері управління персоналом.
Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному
відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради
АТ НДПТ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ»
У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, відбір
кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до менш важливого».
За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають профілю
діяльності структурних підрозділів товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради,
орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:
1. Корпоративне, цивільне, господарське право.

в

цілому,

повинен

2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Виробництво.
4. Продажі та маркетинг.
Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи
Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж
претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.
При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору
переможця конкурсного відбору:
1. Досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом, з урахуванням
застосування такого досвіду в компаніях та/або компаніях суміжних напрямків як в
Україні, так і за кордоном.
2. Стаж роботи.
3. Освіта.
4. Володіння мовами.
Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на
зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ НДПІ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ»
1

Освіта та ступінь вищої
освіти

2

Загальні вимоги

Вища освіта.

Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному
відборі на посаду незалежного члена наглядової ради АТ
НДПІ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ» має відповідати критеріям
незалежності,
визначених законодавством
України,
зокрема таким критеріям:
Наявність повної цивільної дієздатності
Відсутність непогашеної судимості.
Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова
репутація.
Не посідати виборні посади та не бути посадовою
особою органів державної влади та/або місцевого
самоврядування.
Не бути засновником,
акціонером (учасником),
керівником
та/або
членом
наглядової
ради

підприємства, іншої господарської організації, які
здійснюють діяльність на тому самому або суміжних
ринках
з
такими
державними
унітарними
підприємствами та/або господарськими товариствами.
Крім того, особа, що виявила бажання взяти участь
у конкурсному відборі на посаду незалежного члена
наглядової ради АТ НД ПТ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ»
має зазначити, що вона:
Не є і не була протягом попередніх п'яти років
афілійованою особою акціонерів та/або Товариства, або
дочірнього підприємства Товариства, та/або посадовою
особою Товариства, або дочірнього підприємства
Товариства.
Не одержує і не одержувала в минулому істотну
додаткову винагороду від Товариства або дочірнього
підприємства Товариства, крім плати, отриманої як
незалежний директор.
Не укладати протягом року з дня припинення
виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування трудових договорів (контрактів) або не
вчиняти правочинів у сфері підприємницької діяльності
з АТ НДПІ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ», якщо протягом
року до дня припинення виконання функцій держави
або
місцевого
самоврядування
здійснював
повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи
прийняття відповідних рішень щодо діяльності АТ
НДПІ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ».
Не є і не була протягом попередніх трьох років
працівником аудиторської фірми, яка протягом
попередніх трьох років надавала аудиторські послуги
товариству та/або афілійованим з ним юридичним
особам.
Не є і не була головою або членом виконавчого органу
іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства.
Не є близьким членом родини виконавчого
управляючого директора або осіб, зазначених вище.

чи

3

Стаж роботи

Загальний досвід роботи не менше 3 років, у тому числі
досвід роботи на керівних посадах не менше 1 року.
Перевага буде надаватися кандидатам, що мають досвід
роботи на керівних посадах вищої ланки у компаніях на
суміжних ринках як в Україні так і за кордоном, а
також кандидатам, що мають досвід у супроводженні
приватизаційних процесів.

4

Сфера компетенції, якою
повинен володіти член
наглядової ради

Корпоративне, цивільне, господарське право; фінанси,
економіка підприємств, бухгалтерський облік та аудит;
виробництво та/або маркетинг.

5

Володіння мовами

Знання англійської мови є перевагою.

6

Професійні знання та
знання законодавства

Розуміння загальних принципів діяльності товариства
та/або досвід роботи у даному секторі в країнах
Європейського союзу буде перевагою.
Досвід
управління
фінансового-господарської
діяльності, змін бізнес процесів.
Знання Господарського
України.

та

Цивільного

кодексів

Підтверджений досвід роботи з кредитними та
фінансовими установами, зовнішніми інвесторами або
запозиченнями буде перевагою.
7

Основні обов’язки, що має
виконувати претендент у
разі зайняття вакантної
посади

Контроль
за
Товариства.

діяльністю

виконавчого

органу

Прийняття рішень з питань, що згідно законодавства
України та статуту Товариства належать до компетенції
наглядової ради.
Трансформація товариства у сучасну компанію з
ефективними
бізнес
процесами
(перегляд
та
оптимізація
бізнес
процесів),
оптимальною
організаційною структурою та штатним розкладом,
ефективними внутрішніми правилами, політиками та
процедурами.
Сприяння приватизаційним процесам на основі рішень
органів приватизації.

8

Прийняття ефективних
рішень

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах
обмеженого
часу,
вміння
працювати
при
багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та
орієнтирів, вміння працювати з великими масивами
інформації.

9

Особисті якості

Дисциплінованість та системність, дипломатичність та
гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток,
інноваційність та креативність, вміння працювати в
стресових ситуаціях.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає
електронною поштою разом із заявою належним чином завірені (нотаріально - для
непрацюючих осіб, керівником кадрової служби - для працюючих):
-

-

копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або
документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про
вищу освіту;
біографічну довідку (резюме) із зазначенням адреси в 8куре;
згоду на обробку персональних даних;
рекомендації (за наявності);
заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради
підприємства, товариства,визначених законодавством України;
мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.
Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на зайняття
посад незалежних членів наглядової ради АТ НДПІ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ» відбудеться
відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного
члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також
проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради
господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток)
належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до
обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними
унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).
Заяви та докум енти приймаю ться у строк по 03.05.2021 вклю чно за адресою:
01133, м. Київ, вул. Г ен ер ал а А лмазова, 18/9 (тел. 2 0 0 -3 2 -0 7 , 285-15-41) або на
електронну адресу тагуп а.Ь го Ь о у а@ 5 р іи .д о у .ш . К онкурсний відбір відбудеться
24.05.2021 об 11-00 год. за адресою : 01133, м. Київ, вул. Г ен ерала А лм азова, 18/9, каб.
303. О прилю днення результатів конкурсного відбору буде розм іщ ено на оф іційном у
сайті Ф онду не пізніш е трьох днів з д ати його заверш ення.
Інф ормація, щ о стосується ф інансово-економ ічного стану товариства та
підлягає оголош енню - відом ості про баланс (ф орм а № 1) на 30 вересня 2020 року, звіт
про ф інансові результати (ф орм а № 2) за 9 м ісяців 2020 року, зв іт про рух кош тів
(ф орм а № 3) за 9 місяців 2020 року, зв іт про власний капітал (ф орм а № 4) за 9 м ісяців
2020 року додаю ться в електронном у вигляді.».

Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на
посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та
їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду
незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що
пропонуються суб ’єктом управління об ’єктами державної власності до обрання на
посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління
державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі,
надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.
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Реггоиз МеІаіз "МеккапоЬгскогтеІ" (кегеіпаґІег - РІ8С 8КШ "МеккапоЬгскогтеІ") каз а
сопйіІіопаі йіуізіоп іпІо йігесІогаІез сопзізІіпд о ґ етріоуеез регґогтіпд а сегґаіп асІіуіІу, ^ к еп
зеіесІіпд іпйерепйепІ те тЬ е гз о ґ Іке 8ирегуізогу Боагй, Іке С отреІіІіоп С о т т із з іо п ’ш іі Іаке
іпІо ассоипІ Іке пеей Іо зеіесІ регзопз ^ к іск ІодеІкег соггезропй Іо Іке т о з І о р Іітаі
сотрозіІіоп о ґ Іке 8ирегуізогу Ьоагй.
Тке т о зІ орІітаі сотрозіІіоп о ґ Іке 8ирегуізогу Ьоагй із ^ к е п Іке асІіуіІу ргоґііе
(зресіаіігаІіоп, диаіійсаІіопз, ^о гк ехрегіепсе) о ґ т е т Ь е г з о ґ Іке 8ирегуізогу Ьоагй соіпсійез
ш Ік Іке асІіуіІу ргоґііе о ґ те тЬ е гз о ґ Іке 8ирегуізогу Ьоагй. Ткиз, Іке йезігей сотрозіІіоп о ґ
Іке 8ирегуізогу Ьоагй зкоиИ Ье Іке ґоііо’ш пд (о р Ііт и т аіІегпаІіуе):
- 1 регзоп ш Ік а іа ^ йедгее, іедаі диаііґісаІіоп апй ехрегіепсе іп согрогаІе, сіуіі апй/ог
со тте гсіаі іа^;
- 1 регзоп ш Ік ап есопотісз йедгее, диаіійсаІіоп оґ ап есопотізІ, ассоипІапІ ог аийіІог,
апй ехрегіепсе іп ґіпапсе, Ьизіпезз есопотісз, согрогаІе доуегпапсе, ассоипІіпд апй/ог
аийіІіпд;

- 1 регзоп ’ш ік іескпісаі еЛисаііоп;
- 1 регзоп ’ш ік ап есопотісз Ледгее, диаііГісаІіоп оГ а тагкеіег, заіез/ригсказіпд тападег
апЛ ехрегіепсеЛ іп тагкеііпд апЛ/ог заіез/ргосигетепі огдапітаііоп
- 1 регзоп ’ш ік диаііГісаііопз іп к и тап гезоигсез та п а д е т е п і апЛ ехрегіепсе іп іке ГіеіЛ оГ
к и тап гезоигсез тап адетепі.
Сгііегіа ґог еуаіиаііоп оґ регзопз ^Ьо Ьауе ехргеззеЛ іЬеіг шзЬ
іо іаке рагі іп іЬе сотреііііуе зеіесііоп ґог іЬе розіііопз оґ іпЛерепЛепі тешЬегз оґ іЬе
8ирегуізоіу ВоагЛ оґ РЛ8С 8К ВІ МекЬапоЬгсЬогтеі
Іп сазе іГ іке оріітаі сотрозіііоп оГ іке 8ирегуізогу ЬоагЛ саппоі Ье аскіеуеЛ, сапЛіЛаіез
зкоиіЛ Ье зеіесіеЛ оп а "Ггот то ге ітрогіапі іо іезз ітрогіапі" Ьазіз. Тке тоге ітрогіапі із іке
шогк ехрегіепсе оГ Іке сапЛіЛаіе іп агеаз геіеуапі Іо Іке ргоіїіе оГ Іке огдапігаііопаі ипііз оГ Іке
сотрапу; іке диаіііїсаііопз апЛ еЛисаііоп аге іезз ітрогіапі.
^ к ііе зеіесііпд оп Іке Ьазіз оГ шогк ехрегіепсе, Іке 8ирегуізогу ЬоагЛ аз а ^коіе зкоиіЛ Ье
огіепіеЛ Іо^агЛз апЛ кауе ехрегіепсе іп аі іеазі іке Гоііо’ш пд агеаз:
1. Согрогаіе, сіуіі апЛ с о т т е гс іа і іа^.
2. Ріпапсе, Ьизіпезз есопотісз, ассоипііпд апЛ/ог аиЛіііпд.
3. РгоЛисііоп.
4. 8аіез ап<і тагкеііпд.
Сгііегіа ґог зеіесііоп оґ сапЛіЛаіез шіЬіп опе дгоир
Тке зеіесііоп оГ іке сапЛіЛаіез ш ікіп опе дгоир із іке зеіесііоп оГ опе оГ іке сапЛіЛаіез Ггот
а то п д іке сапЛіЛаіез ’ш ік іке з а т е еЛисаііоп (диаііГісаІіопз), шогк ехрегіепсе апЛ кпо^іеЛде іп а
сегіаіп ГіеіЛ.
Іп іке соигзе оГ сопзіЛегаііоп оГ іке Лоситепіз оГ сапЛіЛаіез іке Гоііо’ш пд сгііегіа аге
Лесізіуе Гог іке зеіесііоп оГ іке ’шппег оГ іке сотреііііоп:
1. Тке ^ о гк ехрегіепсе, сотреіепсе апЛ кпо^іеЛде іп іке гезресііуе ГіеіЛ, Іакіпд іпіо
ассоипі іке арріісаііоп оГ зиск ехрегіепсе іп сотрапіез апЛ/ог сотрапіез оГ геіаіеЛ ГіеіЛз
Ьоік іп Пкгаіпе апЛ аЬгоаЛ.
2. Тке ^о гк ехрегіепсе.
3. Тке еЛисаііоп.
4. Тке сотреіепсе іп іапдиадез.
К ^ и іг е т еп із іо регзопз ^Ьо Ьауе ехргеззеЛ іЬеіг шзЬ іо іаке рагі іп іЬе сотреііііуе
зеіесііоп ґог іЬе розіііопз оґ ІпЛерепЛепі т е т Ь е г з оґ іЬе 8ирегуізогу ВоагЛ
оґ РЛ8С 8В Б І МЕКНАNОВК.СНОК.МЕТ
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ЕЛисаііоп апЛ ЬідЬег
еЛисаііоп Ледгее

2

Сепегаі і^ иігетепіз

Нідкег еЛисаііоп

А регзоп ^ к о ’ш зкез іо
зеіесііоп Гог Іке розіііоп оГ
8ирегуізогу
ВоагЛ
МЕКНАКОВК.СНОКМЕТ
іпЛерепЛепсе зресіГіеЛ Ьу іке
Іке Гоііо’ш пд сгііегіа

Іаке рагі іп іке сотреііііуе
ап іпЛерепЛепі т е т Ь е г оГ Іке
оГ
РІ8С
8К Б І
т и з і т е е і іке сгііегіа оГ
іедізіаііоп оГ Ш га те , іпсіиЛіпд

Риіі

с іу іі

сарасііу

АЬзепсе оГ ипзрепІ сопуісііоп,
Ооогї ГаіІк, ітрагііаіііу ап<і ітрессаЬІе Ьизіпезз гериіаІіоп.
N 01 Іо коИ еіесІіуе оГГісє ог Ье ап оґйсіаі оГ доуегптепІ
апгї/ог Іосаі зеіГ-доуегптепІ Ьогїіез.
^ І Ье а Гоипгїег, зкагекоМег (рагІісірапІ), тападег апгї/ог
т е т Ь е г оГ 8ирегуізогу Ьоаггї оГ ап епІегргізе ог оІкег
Ьизіпезз епіііу ^ к іс к орегаІез іп Іке за те ог геіаІегї тагкеІз
аз зиск зІаІе ипііагу епІегргізез апгї/ог Ьизіпезз епІіІіез.
Іп аЛЛіІіоп, а регзоп ^Ьо т з к е з Іо Іаке рагі іп іЬе
еошреШіоп ґог іЬе розіїіоп оґ ап іпгіерепгіепі т е т Ь е г оґ
іЬе
зирегуізогу
Ьоаічі
оґ
РІ8С
8К БІ
М ЕКНА^ОВКСНОКМЕТ т и з і зіаіе іЬаІ Ье:
Із поІ, ап<і каз поІ Ьееп ап аГйІіаіе оГ Іке зкагекоМегз
апгї/ог Іке С отрапу ог а зиЬзйііагу оГ Іке С отрапу апгї/ог
ап оГГісєг оГ Іке С отрапу ог а зикзМіагу оГ Іке С отрапу
Гог Іке ргеуіоиз Гіує уеагз.
Боез поІ гесеіуе, апй каз поІ гесеіуегї іп Іке разІ, апу
зиЬзІапІіаі агїгїіІіопаі гетипегаІіоп Ггот Іке С отрапу ог а
зиЬзігїіагу оГ Іке С отрапу оІкег Ікап а Гее гесеіуегї аз ап
іпгїерепгїепІ гїігесіог.
^ І Іо сопсіийе апу е т р іо у т е п і адгеетепІз (сопІгасІз) ог
Іо епдаде іп Ьизіпезз ІгапзасІіопз ’ш ік РІ8С 8КЙІ
МЕКНАNОВК.СНОКМЕТ іГ ^іік іп опе уеаг ргіог Іо Іке
гїаІе оГ ІегтіпаІіоп оГ Іке ГипсІіопз оГ Іке 8іаІе ог іосаі
зеіГ-доуегптепІ ке\зке ехегсізегї аиікогіііез оГ сопІгоі,
зирегуізіоп ог ргерагаІіоп ог арргоргіаІе гїесізіоп-такіпд
гедаггїіпд
Іке
Ьизіпезз
оГ
РІ8С
8КЙІ
МЕКНАNОВК.СНОКМЕТ.
Із поІ апй каз поІ Ьееп ^іік іп Іке ргеуіоиз Ікгее уеагз ап
етріоуее оГ ап аийіііпд Гігт ІкаІ каз ргоуйіегї аийіііпд
зегуісез Іо Іке сотрап у апгї/ог ііз аГйііаІей епІіІіез ’ш ікіп
Іке ргеуіоиз Ікгее уеагз.
Із поІ апй каз поІ Ьееп Іке скаігтап ог т е т Ь е г оГ Іке
ехесиІіуе Ьогїу оГ апоІкег со тр ап у аГйііаІегї Іо Іке
сотрапу.
Із поІ а сіозе Гатііу т е т Ь е г оГ ап ехесиІіуе ог тападіпд

3

^ о г к ехрегіепсе

гіігесІог ог оГ Іке рег 80П8 аЬоуе шепІіопед.
Тке ІоІаІ ’логк ехрегіепсе оГ аІ Іеа8І 3 уеаг8, іпс1и<ііп§ Іке
^огк ехрегіепсе іп а шападешепІ розіІіоп аІ Іеа8І Гог 1
уеаг.
Тке ргеГегепсе ’ШІІ Ье діуеп Іо Іке сапсіігїаІез ш Ік
ехрегіепсе іп зепіог шападешепІ розіІіопз іп сошрапіез іп
геІаІед шагкеІз ЬоІк іп Бкгаіпе апд аЬгоад, апд аІ8о Іо Іке
сап<іігіаІе8 ш Ік ехрегіепсе іп зиррогІіпд ргіуаІігаІіоп
ргосе88е8.

4

5
6

8соре оґ сотреіеп се іЬаі а
шешЬег оґ іке зирегуізогу
Ьоаггі 8ІіоикІ Ьауе
С отреіепсе іп іапдиадез

Тке согрогаІе, сіуіІ, сошшегсіаІ Іа^; Гіпапсе, Ьи8іпе88
есопошіс8, ассоипІіпд апд аисііІіпд; ргогіисІіоп апд / ог
шагкеІіпд.
Тке кпо^Іегїде оГ ЕпдІі8к і8 ап агїуапІаде.

Ргоґеззіопаї кпо^іегіде апгі
іедізіаііоп кпо^іегіде

Тке ип<іег8Іапдіпд оГ депегаІ сошрапу ргіпсірІе8 апд/ог
ехрегіепсе оГ ’логкіпд іп Ікі8 агеа іп Еигореап Ипіоп
соипІгіе8 ш ІІ Ье ап агїуапІаде.
Тке ехрегіепсе іп шападіпд ГіпапсіаІ апд Ьи8іпе88
орегаІіоп8, Ьи8іпе88 ргосе88 скапде8.
Тке кпо^Іегіде оГ Есопошіс апд СіуіІ Соде8 оГ Пкгаіпе.
Тке ргоуеп ехрегіепсе оГ ’логкіпд ’ш Ік сгедіІ апд ГіпапсіаІ
іп8ІіІиІіоп8, ехІегпаІ іпуе8Іог8 ог Ьогто,шпд8 шІІ Ье ап
адуапІаде.

7

Маіп Лиііез іо Ье саггіегї оиі
Ьу іке саіиікіаіе іп іке сазе
оґ іакіпд ир оґ іке розіііоп

Тке сопІгоІ оуег Іке асІіуіІу оГ Іке ехесиІіуе Ьоду оГ Іке
сошрапу.
Тке десі8іоп-шакіпд оп шайеге ^іІкіп Іке сошреІепсе оГ
Іке 8ирегуі8огу Воагд ассогдіпд Іо Ш ш іпіап Іеді8ІаІіоп
апд Іке АгІісІе8 оГ А88осіаІіоп оГ Іке сошрапу.
Тке Ігап8ГогшаІіоп оГ Іке сошрапу іпІо а шодегп сошрапу
’ШІк еГГісіепІ Ьи8іпе88 ргосе88е8 (геуіе^ апд орІішігаІіоп
оГ Ьи8іпе88 ргосе88е8), орІішаІ огдапітаІіопаІ 8ІгисІиге апд
8ІаГГіпд, еГГісіепІ іпІегпаІ гиІе8, роІісіе8 апд ргосегіиге8.

8

Макіпд еїїесііуе гіесізіопз

Тке ргошоІіоп оГ ргіуаІігаІіоп ргосе88е8 Ьа8ед оп
Гїесі8іоп8 оГ ргіуаІігаІіоп аиІкогіІіе8.
Тке аЬіІіІу Іо 8оІуе сошрІех Іа8к8 ипдег Ііше ІішіІ8, Іке
аЬіІіІу Іо шиІІіІа8к ^огкіпд, Іо 8еІ доаІ8, ргіогіІіе8 апд

9

Регеопаї ^иа1Ше$

ІагдеІ8, апй Іке аЬіІіІу Іо шогк ш ік Іагде атоипІ8 оГ
іпГогтаІіоп.
Тке йі8сірІіпе апй еопзізІепеу, йірІотасу апй ЙехіЬіІіІу,
8е 1Г-ог§апі2 аІіоп
апй
йеуеІортепІаІ
огіепІаІіоп,
іппоуаІіуепезз апй сгеаІіуіІу, аЬіІіІу Іо шогк іп 8іге88ГиІ
8іІиаІіоп8.

Іп отйет їв рагїісіраїе іп їке сотреїіїіуе зеїесїіоп ргосеж, їке сапйШаїе зкаїї рег$опаїїу тЬтії
апй/ог 8епй Ьу е-таії, їодеїкег т ік ікв арріісаііоп , йпїу сегїі/іей (поїатігей - /ог поп-етрїоуей
рег^от, Ьу їке кеай о / їке китап гезопгсез йерагїтепї - /ог етрїоуей регяот)
- сору оГ ап ійепІіІу йоситепІ, а сору оГ а ’шогк гесогй Ьоок (іГ ауаіІаЬІе) ог йоситепІ8
сопГігтіпд шогк ехрегіепсе, а сору оГ а йоситепІ оГ кідкег ейисаІіоп;
- сиггісиІит уіІае (СУ) ш ік Іке аййге88 оп 8куре;
- сотеп І Іо регзопаІ йаІа ргосеззіпд;
- гесоттепйаІіопз (іГ ауаіІаЬІе);
- 8іаІетепІ оГ сотрІіапсе т і к Іке сгіІегіа оГ іпйерепйепсе оГ а т е т Ь е г оГ Іке 8ирегуізогу
Ьоагй оГ Іке сотрапу, сотрап у а8 йейпей Ьу 1а^
- тоІіуаІіоп Іеііег сопсегпіпд Іке регГогтапсе оГ Іке ГипсІіоп8 оГ а т е т Ь е г оГ Іке
8ирегуі8огу Ьоагй.
ТЬе сапйійаіе зЬаІІ Ьеаг іЬе гезропзіЬіІііу ґог іЬе іпассигасу оґ іЬе зиЬтіііегі гіоситепіз.
Тке 8іаІе РгорегІу Рипй оГ Цкгаіпе Ьгіп§8 Іке аІІепІіоп Іо Іке ГасІ ІкаІ Іке сотреІіІіуе 8е1есІіоп
Гог Іке ро8іІіоп8 оГ іпйерепйепІ тетЬ ег8 оГ Іке 8ирегуі8огу Воагй оГ РЙ8С 8КБІ
МБКНАКОВК.СНОКМБТ ш ІІ Ье кеІй іп ассогйапсе ш ік Іке Ргосейиге оГ Іке сотреІіІіуе
8е1есІіоп оГ сапйійаІе8 Гог Іке ро8іІіоп оГ ап іпйерепйепІ т е т Ь е г оГ Іке 8ирегуі8огу Воагй оГ а
8ІаІе ипіІагу епІегргі8е апй Ікеіг арроіпІтепІ, а8 ^еІІ а8 коІйіпд а сотреІіІіуе 8еІесІіоп оГ
сапйійаІе8 Гог Іке ро8іІіоп оГ ап іпйерепйепІ т е т Ь е г оГ Іке 8ирегуі8огу Воагй оГ Іке есопотіс
8осіеІу іп ^ко8е аиІкогітей саріІаІ то ге Ікап 50 регсепІ оГ 8каге8 ( 8каге8) ЬеІопд Іо 8ІаІе,
ргоро8ей Ьу Іке 8иЬ]есІ оГ тап ад етеп І оГ 8ІаІе ргорегІу ЬеГоге Іке еІесІіоп оГ іпйерепйепІ
тетЬ ег8 оГ Іке 8ирегуі8огу Ьоагй, арргоуей Ьу Ке8оІиІіоп оГ Іке СаЬіпеІ оГ Міпі8Іег8 оГ
Цкгаіпе а8 оГМ агск 20, 2017 К о 142 "8оте і88ие8 оп Іке тап ад етеп І оГ оЬ]есІ8 оГ 8ІаІе
ипіІагу епІегргі8е8 апй есопотіс 8осіеІіе8 , іп ^ко8е аиІкогігей саріІаІ то ге Ікап 50 регсепІ оГ
8каге8 (8каге8) ЬеІопд Іо 8ІаІе" (а8 атепйей).
Тке аррІісаІіоп8 апй йоситепІ8 8каІІ Ье ассерІей ипііі 03.05.2021 іпсіизіуе аІ Іке аййге88:
сіІу оГ Куіу, 18/9 ОепегаІа А Ітагоуа 8 і г . (ІеІ. 200-32-07, 285-15-41) ог Іо е-таіІ:
тагупа.ЬгоЬоуа@ 8рГи. доу.иа. Тке С отреІіІіуе 8еІесІіоп шІІ Ье кеІй оп 24.05.2021 а і 11:00
а .т. аі Іке аййге88: 01133, сіІу оГ Куіу, 18/9 ОепегаІа А Ітагоуа 8 і г ., г о о т 303. Тке ге8иІІ8 оГ Іке
сотреІіІіоп ш ІІ Ье риЬІі8кей оп Іке оГГісіаІ ^еЬ8іІе оГ Іке РоипйаІіоп поІ ІаІег Ікап Ікгее йау8
аГіег Іке епй оГ Іке сотреІіІіоп.
Тке іпГогтаІіоп гедагйіпд Іке ГіпапсіаІ сопйіІіоп оГ Іке С отрапу апй 8иЬ]есІ Іо йі8сІо8иге ЬаІапсе 8кееІ (Р о гт Ко.1) а8 оГ 8ерІетЬег 30, 2020, герогі оп ГіпапсіаІ ге8иІІ8 (Р о гт Ко.2) Гог 9
т о п І к оГ2020, герогі оп са8к Й о^ (Р о гт Ко.3) Гог 9 топІк8 оГ 2020, герогі оп едиіІу (Р о гт
Ко.4) Гог 9 топІк8 оГ2020 8каІІ Ье аййей іп еІесІгопіс Гогт.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду держ авного майна У країни
від 10.05. 2018 року № 623

ПОЛОЖ ЕННЯ
п ро п р и н ц и п и ф орм уван н я н аглядової ради
а к ц іо н е р н о г о т о в а р и с т в а
« Н а у к о в о -д о с л ід н и й т а п р о е к т н и й ін с т и т у т п о з б а г а ч е н н ю т а а г л о м е р а ц ії
р у д ч о р н и х м е та л ів « М е х а н о б р ч о р м е т »

м. Кривий Ріг
2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства
«Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних
металів «Механобрчормет» (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів
України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні
товариства» та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017
р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належать державі» та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління
об’єктами державної власності».
1.2. Положення визначає принципи формування Наглядової ради акціонерного
товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд
чорних металів «Механобрчормет» (далі - Наглядова рада), установлює загальні
вимоги до кандидатів, функції члена Наглядової ради, а також сферу компетенції та
сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його
професійні та особисті якості.
1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів акціонерного
товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд
чорних металів «Механобрчормет»
(далі - Товариство) і може бути змінене та
доповнене лише Загальними зборами.
2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА
н а г л я д о в о ї р Ад и
2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в
межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чиним законодавством,
контролює та регулює діяльність дирекції Товариства (далі - Дирекція).
2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених
законом, статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради
загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Загальні збори).
2.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.
2.4. Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства
та/або чинним законодавством.
2.5. Функції, права та обов’язки члена Наглядової ради встановлюються статутом
Товариства та/або чинним законодавством.
3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних
зборів шляхом кумулятивного голосування на строк визначений статутом Товариства.
Порядок проведення кумулятивного голосування, а також підрахунок голосів
здійснюється в порядку визначеному статутом Товариства та/або законом.
3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють
їхні інтереси (далі - Представники акціонерів) та незалежні члени Наглядової ради
(далі - Незалежні директори).
3.3. Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом
Товариства та/або чинним законодавством.
3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними
зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження
відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради

набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від
акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
3.4. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути
припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього
складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів
Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
3.5. Положення п. 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера
(акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити
такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як
представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким
акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
3.6. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу
Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової
ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради
визначається статутом Товариства та/або чиним законодавством.
3.7. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір
внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує
його права визначені законом та/або статутом Товариства, має забезпечити
різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду
члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду
Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акціонера в Наглядовій
раді такого Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного
директора, визначених законом.
3.8. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, якщо
інший порядок їх відбору не встановлений чинним законодавством.
4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ,
СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК,
ЯКИМ И ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО
ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ
4.1. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка відповідає критеріям
та вимогам, встановленим чинним законодавством та статутом Товариства, а також
вимогам, встановленим цим Положенням та додатком №1 до цього Положення.
Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом
ревізійної комісії Товариства.
Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством
заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
4.2. Незалежним директором може бути обрана фізична особа яка відповідає критеріям
та вимогам, встановленим чинним законодавством та статутом Товариства стосовно
незалежних членів, а також вимогам, встановленим цим Положенням та додатком №1
до цього Положення.
4.3. Членом наглядової ради товариства не може бути особа, яка є засновником,
акціонером (учасником), керівником та або членом наглядової ради підприємства,
іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або
суміжних ринках з товариством.
Члени наглядової ради повинні мати набір професійних та кваліфікаційних
характеристик, навички та досвід, які б відповідали потребам бізнесу та стратегії
товариства, а також функціональним обов’язкам членів наглядової ради, в тому числі
членів комітетів наглядової ради.

4.4. Кандидат в члени Наглядової ради повинен відповідати таким обов'язковим
вимогам:
- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших
характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової
ради, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;
- наявність повної цивільної дієздатності;
- відсутність непогашеної судимості;
- добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;
- наявність можливості приділяти достатньо часу роботі в наглядовій раді, розвитку та
оновленню своїх персональних знань та навичок.
4.5. Формування наглядової ради товариства відбувається за такими принципами:
1) прозорість,
2) відсутність конфлікту інтересів,
3) незалежність,
4) компетентність,
5) професіоналізм,
6) ефективність,
7) різноманітність.
4.5.1. Прозорість передбачає формування наглядової ради відповідно до вимог,
визначених законодавством.
4.5.2. Відсутність конфлікту інтересів передбачає відсутність у особи приватного
інтересу під час виконання функцій члена Наглядової ради, що може вплинути на
об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи
невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
4.5.3. Членом наглядової ради товариства може бути особа, яка відповідає вимогам
незалежності, встановленим законодавством, і є вільною від будь-яких матеріальних
інтересів або відносин з товариством, його управлінням, з метою забезпечення
прийняття об’єктивного рішення.
4.5.4. Компетентність передбачає наявність досвіду роботи з урахуванням профілю
діяльності Товариства.
4.5.5. Професіоналізм передбачає наявність відповідного фахового рівня та
професійного досвіду членів наглядової ради.
4.5.6 Ефективність передбачає виконання членами наглядової ради функцій
раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату.
4.5.7. Принцип різноманітності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду
роботи в різних галузях.
4.6. За рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів на посаду
члена наглядової ради товариства перевага надається особам, що мають досвід роботи
на підприємствах авіаційної промисловості.
5. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між
нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це
Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативноправових актів.
5.2. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде
держава в особі уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в частині, що не
суперечить законодавству з питань управління державними корпоративними правами,
а норми нормативно-правових актів з питань управління державними корпоративними
правами мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

5.3. З урахуванням положень п.5.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного
періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого
органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію це
Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань
приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації
мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

Додаток № 1
до Положення про принципи
формування наглядової ради
акціонерного товариства
«Україна Туристична»

К Р И Т Е Р ІЇ В ІД Б О Р У П РЕ Т Е Н Д Е Н Т ІВ Д Л Я Ф О РМ У ВА Н Н Я
Д ІЄ В О Г О С К Л А Д У Н А Г Л Я Д О В О Ї Р А Д И Т О В А Р И С Т В А
№п.п.

Критерій

Вимоги

1

Освіта

Обов’язкові вимоги до рівня освіти:
1) наявність вищої освіти за ступенем магістр або спеціаліст (повна
вища освіта відповідно до підпункту 2 н2.розділу XV «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту»)
Пріоритетні
вимоги до рівня освіти (додатково до
обов’язкових):
1) наявність вищої освіти за ступенем магістр або спеціаліст (повна
вища освіта відповідно до підпункту 2 н2.розділу XV «Прикінцеві
та перехідні положення Закону України «Про вищу освіту») за
напрямком:
2) фінанси, економіка, право, управління та адміністрування.
3) наявність додаткової освіти,
4) наявність спеціальних сертифікатів тощо.

2.

Знання мов

Обов’язкові вимоги:
1) вільне володіння державною мовою, знання іноземних мов є
перевагою.

3.

Основні
професійні
навички

4

Досвід роботи

5

Етичні вимоги

Обов’язкові вимоги :
1) знання законодавчо-нормативних актів, що регулюють діяльність
товариства,
2) знання особливостей діяльності товариства,
3) досвід оптимізації фінансово-господарської діяльності, змін
бізнес процесів,
4) знання в області стратегічного планування і корпоративного
управління.
Обов’язкові вимоги до досвіду роботи:
1) загальний трудовий стаж не менш як 10 років,
наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне та
оперативне управління) не менш як 3 роки або стаж державної
служби не менше 5 років.
Пріоритетні
вимоги до досвіду роботи (додатково до
обов’язкових):
1) наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне та
оперативне управління) не менше 5 років або стаж державної
служби не менше 7 років,
2) наявність досвіду роботи в наглядових радах.
Особисті якості:
1) наявність бездоганної ділової репутації,

2) керування в роботі високими діловими нормами та принципами,
3) добропорядність, неупередженість, чесність,
4) сумлінність та добросовісність виконання повноважень та
обов’язків,
5) орієнтація на результат
6) комунікативні навички:
- уміння вести переговори,
- уміння налагоджувати ділові стосунки.
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1. С Е ^ К А Ь Р К О У В І О ^
1.1. Тке гедиіаІіопз оп Іке ргіпсіріез оГ Гогшаїіоп оГ Іке 8ирегуізогу Воагд оГ Іке РиЬІіс ІоіпІ
8іоск С отрапу "8сіепІіГіс - Кезеагск апд Безідпіпд ІпзІіІиІе оГ ЕпгісктепІ апд
АддіотегаІіоп оГ Огез оГ Реггоиз Меіаіз "МеккапоЬгскогтеІ" (кегеіпайег - Іке КедиіаІіопз) із
деуеіоред іп ассогдапсе ш Ік Іке Б а т оГБкгаіпе" Оп М ападетепІ оГ 8іаІе Ргорегіу", "Оп
ІоіпІ 8іоск С отрапіез" апд іп ассогдапсе ш Ік Іке СаЬіпеІ оГ МіпізІегз оГ Цкгаіпе аз оГ Магск
10, 2017 № 142 "8 о те іззиез оп Іке тап ад етеп І оГ оЬ)есІз оГ зіаІе ипіІагу епІегргізез апд
есопотіс зосіеІіез , іп ^ к о зе аиІкогігед саріїаі то ге Ікап 50 регсепІ оГ зкагез ( зкагез) Ьеіопд
Іо зіаІе” апд аз оГ Магск 10, 2017 № 143 "8 о те іззиез оГ тап ад етеп І оГ зіаіе ргорегіу
оЬ]есІз".
1.2 Тке гедиіаІіопз деІегтіпе Іке ргіпсіріез оГ ГогтаІіоп оГ Іке 8ирегуізогу Воагд оГ Іке РиЬііс
ІоіпІ 8Іоск С отрапу "8сіепІіГіс - Кезеагск апд Безідпіпд ІпзІіІиІе оГ ЕпгісктепІ апд
АддіотегаІіоп оГ Огез оГ Реггоиз МеІаіз "МеккапоЬгскогтеІ" (кегеіпайег - Іке 8ирегуізогу
Воагй), деІегтіпе Іке депегаі гедиігетепІз Гог сапдідаІез, ГипсІіопз оГ Іке 8ирегуізогу Воагд
те тЬ е г, аз ’леіі аз Іке зсоре оГ сотреІепсе апд Іке зеІ оГ зкіііз ІкаІ Іке 8ирегуізогу Воагд
т е т Ь е г т и з І роззезз, кіз ргоГеззіопаі апд регзопаі диаііІіез.
1.3 Тке КедиіаІіоп зкаіі Ье арргоуед Ьу Іке Оепегаі МееІіпд оГ 8кагекоідегз оГ Іке РиЬііс ІоіпІ
8Іоск С отрапу "8сіепІіГіс - Кезеагск апд Безідпіпд ІпзІіІиІе оГ ЕпгісктепІ апд
АддіотегаІіоп оГ Огез оГ Реггоиз МеІаіз "МеккапоЬгскогтеІ" (кегеіпайег - Іке С отрап у)
апд т а у Ье атепдед апд зирріетепІед опіу Ьу Іке Оепегаі МееІіпд.
2. МАШ РКШСІРБЕ8 ОГ АСТІУІТІЕ8 ОГ ТНЕ 8БРЕК.УІ8ОКУ ВОАКБ. ТНЕ
ГЦТССТІОК8 ОГ А М ЕМ ВЕК ОГ ТНЕ 8БРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ
2.1 Тке 8ирегуізогу Воагд із Іке Ьоду оГ Іке С отрапу ^ к іс к із гезропзіЬіе Гог ргоІесІіоп оГ Іке
гідкІз оГ Іке 8кагекоідегз апд зкаіі зирегуізе апд гедиіаІе Іке асІіуіІіез оГ Іке БігесІогаІе оГ Іке
С отрапу (кегеіпайег геГеггед Іо аз - Іке Нігесіогаіе) ^іІкіп Іке сотреІепсе зресійед Ьу Іке
АгІісіез оГ АззосіаІіоп оГ Іке С отрап у апд сиггепІ іедізіаІіоп.
2.2. Тке сотреІепсе оГ Іке 8ирегуізогу Воагд зкаіі іпсіиде гезоіиІіоп оГ іззиез зІіриіаІед Ьу Іке
іа^, Іке АгІісіез оГ АззосіаІіоп оГ Іке С отрапу апд аізо геГеггед Іо Іке 8ирегуізогу Воагд Ьу
Іке Оепегаі МееІіпд оГ 8кагекоідегз оГ Іке С отрапу (кегеіпайег геГеггед Іо аз - Іке Оепегаі
Мееііпд).
2.3. Тке диапІіІаІіуе сотрозіІіоп оГ Іке 8ирегуізогу Воагд зкаіі Ье деІегтіпед Ьу Іке АгІісіез
оГ АззосіаІіоп оГ Іке Сотрапу.
2.4. Тке ргоседиге оГ огдапігаІіоп оГ ^огк оГ Іке 8ирегуізогу Воагд зкаіі Ье деІегтіпед Ьу Іке
АгІісіез оГ АззосіаІіоп оГ Іке С отрап у апд /ог Іке сиггепІ іедізіаІіоп.
2.5. Тке ГипсІіопз, гідкІз апд гезропзіЬіііІіез оГ т е т Ь е г оГ Іке 8ирегуізогу Воагд аге
деІегтіпед Ьу Іке АгІісіез оГ АззосіаІіоп оГ Іке С отрапу апд /ог сиггепІ іедізіаІіоп.
3. РКОСЕБЦКЕ8 ГОК Е^ЕСТIОN А N ^ ТЕКМINАТIОN ОГ Р О ^ Е К 8 ОГ
М ЕМ ВЕК8 ОГ ТНЕ 8БРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ

3.1. ТЬе шешЬегз оГ ІЬе Зирегуізогу Воагд зЬаІІ Ье еІесІед Ьу ІЬе ЗЬагеЬоІдегз дигіпд ІЬе
Оепегаі МееІіпд ІЬгоидЬ сишиіаііуе уоІіп§ Гог ІЬе Іегш зресіГіед Ьу ІЬе АгІісІез оГ АззосіаІіоп
оГ ІЬе Сотрапу. ТЬе ргоседиге оГ сишиіаііуе уоІіп§, аз ’леіі аз соипІіпд оГ уоіез зЬаІІ Ье
регГогшед іп огдег деІегшіпед Ьу ІЬе Лгіісіез оГ Лззосіаііоп оГ ІЬе С отрапу апд/ог ІЬе
аррІісаЬІе іа^.
3.2. ТЬе зЬагеЬоІдегз ог регзопз ^Ь о гергезепІ ІЬеіг іпіегезіз (ЬегеіпаГІег геГеггед Іо аз
КергезепШіуез оґ зЬагеЬоІдег) апд іпдерепдепІ шешЬегз оГ ІЬе Зирегуізогу Воагд
(Ьегеіпайег геГеггед Іо аз - ІпдерепдепІ дігесіогз) зЬаІІ Ье еіесіед Іо ІЬе Зирегуізогу Воагд.
3.3 ТЬе пишЬег оГ Іпдерепдеп! дігесІогз іп ІЬе Зирегуізогу Воагд зЬаіі Ье зресіГіед Ьу ІЬе
АгІісІез оГ АззосіаІіоп оГ іЬе Сошрапу апд/ог арріісаЬіе іа^з.
3.3.1. ТЬе ро^егз оГ а шешЬег оГ іЬе Зирегуізогу Воагд зЬаіі Ье уаіід Ггош іЬе даІе оГЬіз
еіесііоп Ьу іЬе Оепегаі МееІіпд. ІГ а шешЬег оГ іЬе Зирегуізогу Воагд із геріасед - іЬе
гергезепІаІіуе оГ іЬе зЬагеЬоІдег - іЬе ро^егз оГ іЬе гесаііед шешЬег оГ іЬе Зирегуізогу Воагд
із ІегшіпаІед, апд а п е^ шешЬег оГ іЬе Зирегуізогу Воагд асдиігез іЬе ро^ег аз зооп аз іЬе
Сошрапу гесеіуез іЬе т і й е п поІійсаІіоп Ггош іЬе зЬагеЬоІдег(з), іЬе гергезепІаІіуе оГ ^Ь о із
іЬе геІеуапІ шешЬег оГ ІЬе Зирегуізогу Воагд.
3.4 ТЬе ро^егз оГ а шешЬег оГ ІЬе Зирегуізогу Воагд шау Ье ІегшіпаІед ргешаІигеІу Ьу
гезоІиІіоп оГ ІЬе Оепегаі МееІіпд опіу іГ ІЬе ро^егз оГ ІЬе епІіге Зирегуізогу Воагд аге
ІегшіпаІед аІ ІЬе заше Ііше. Іп зисЬ сазе, ІЬе гезоІиІіоп Іо ІегшіпаІе ІЬе ро^егз оГ ІЬе
Зирегуізогу Воагд шешЬегз зЬаіі Ье раззед Ьу ІЬе Оепегаі МееІіпд Ьу а зішріе ша_)огіІу оГ
уоІез оГ ІЬе зЬагеЬоІдегз гедізІегед Іо рагІісіраІе іп ІЬе Оепегаі МееІіпд.
3.5. ТЬе ргоуізіоп оГ ІЬе сіаизе 3.4. оГ ІЬіз КедиІаІіоп доез поІ арріу Іо ІЬе гідЬІз оГ а
зЬагеЬоІдег(з) ^Ь озе гергезепІаІіуе(з) із еІесІед Іо ІЬе Зирегуізогу Воагд Іо геріасе зисЬ а
шешЬег оГ ІЬе Зирегуізогу Воагд. ТЬе шешЬег оГ ІЬе Зирегуізогу Воагд еІесІед аз а
гергезепІаІіуе оГ а зЬагеЬоІдег ог а дгоир оГ зЬагеЬоІдегз, гезресІіуеІу, шау Ье геріасед Ьу зисЬ
зЬагеЬоІдег ог а дгоир оГ зЬагеЬоІдегз аІ апу Ііше.
3.6. ЕасЬ зЬагеЬоІдег зЬаіі Ьауе ІЬе гідЬІ Іо ргорозе сапдідаІез Іо ІЬе Зирегуізогу Воагд, ІЬе
пишЬег оГ ^ЬісЬ шау поІ ехсеед ІЬе пишЬег оГ шешЬегз оГ ІЬе Зирегуізогу Воагд. ТЬе
ргоседиге оГ ргорозіпд сапдідаІез Іо ІЬе Зирегуізогу Воагд зЬаіі Ье деІегшіпед Ьу ІЬе АгІісІез
оГ АззосіаІіоп оГ ІЬе Сошрапу апд/ог ІЬе арріісаЬіе іа^.
3.7. Іп сазе оГ зеІесІіоп оГ сапдідаІез Іо ІЬе Зирегуізогу Воагд, еасЬ зЬагеЬоІдег іпІепдіпд Іо
ргорозе сапдідаІез Іо ІЬе Зирегуізогу Воагд, іГ іІ доез поІ уіоІаІе Ьіз гідЬІз деІегшіпед Ьу іа ^
апд/ог ІЬе АгІісІез оГ АззосіаІіоп оГ ІЬе Сошрапу, зЬаіі епзиге ІЬе діуегзіІу оГ ІЬе Зирегуізогу
Воагд сошрозіІіоп іп ассогдапсе ’ШІЬ ІЬе гедиігешепІз Гог сапдідаІез Іо ІЬе Зирегуізогу Воагд,
^ЬісЬ зЬаіі Ье ІЬе заше Гог а сапдідаІе Іо ІЬе розіІіоп оГ ап ІпдерепдепІ БігесІог апд а
сапдідаІе Іо ІЬе розіІіоп оГ а ЗЬагеЬоІдег КергезепІаІіуе оп ІЬе Зирегуізогу Воагд оГ зисЬ
Сошрапу, оІЬег ІЬап ІЬе іпдерепдепсе гедиігешепІз Гог а сапдідаІе Іо ІЬе розіІіоп оГ ап
ІпдерепдепІ БігесІог аз деГіпед Ьу іа^.
3.8. ЕасЬ зЬагеЬоІдег зЬаіі іпдерепдепІІу деІегшіпе ІЬе сапдідаІез Іо ІЬе Зирегуізогу Воагд,
ипіезз апоІЬег ргоседиге Гог ІЬеіг зеІесІіоп із езІаЬІізЬед Ьу арріісаЬіе іа^.

4. С Е ^ Б А Ь БЕ 0Ш БЕМ ЕО Т8 ТО ТНЕ САШ ГОАТЕ8 ТО ТНЕ М ЕМ ВЕК8 ОЕ ТНЕ
8ЦРЕБУІ8ОВУ ВОАКБ, 8РНЕКЕ ОЕ С О М Р Е Т Е ^ Е А N ^ 8СОРЕ ОЕ
Р Б О Е Е 8 8 Ю ^ Ь 8КІЬЬ8 ТО ВЕ РО88Е88ЕБ В ¥ ТНЕ МЕМ ВЕК ОЕ 8ЕРЕБУІ8О ВУ
ВОАКБ, НІ8 Р Б О Е Е 8 8 Ю ^ Ь А N ^ Р Е Б 8 О ^ Ь 0Е А ЬІТІЕ 8.
4.1. Опіу ап іпйіуМиаі ІЬаІ тееІз ІЬе сгіїегіа апд гедиігетепІз, зІіриіаІед Ьу ІЬе ситгепі
іедізіаІіоп ап<і АгІісіез оГ АззосіаІіоп оГ ІЬе Сотрапу, аз ^ е іі аз гедиігетепІз, зІіриіаІед Ьу
ІЬіз КедиіаІіоп апд Аппех 1 Іо ІЬіз КедиіаІіоп, т а у Ье а т е т Ь е г оГ ІЬе 8ирегуізогу Воагд.
А т е т Ь е г оГ ІЬе 8ирегуізогу Воагд т а у поІ зітиіІапеоизіу Ье а т е т Ь е г оГ ІЬе БігесІогаІе
апд/ог а т е т Ь е г оГ ІЬе АидіІ С о т т іІІе е оГ ІЬе Сотрапу.
ТЬе регзопз ргоЬіЬіІед Іо Ьоід розіІіопз іп ІЬе тап ад етеп І Ьодіез оГ Ьизіпезз епІіІіез ипдег ІЬе
іедізіаІіоп т а у поІ Ье те т Ь е гз оГ ІЬе 8ирегуізогу Воагд.
4.2. ТЬе ІпдерепдепІ дігесІог т а у Ье ап іпдіуйіиаі, ^Ь о тееІз ІЬе сгіІегіа апд гедиігетепІз,
езІаЬіізЬед Ьу ІЬе сиггепІ іедізіаІіоп апд ІЬе АгІісіез оГ АззосіаІіоп оГ ІЬе С о тр ап у гедагдіпд
ІЬе іпдерепдепІ тетЬ егз, аз ^ е іі аз гедиігетепІз, езІаЬіізЬед Ьу ІЬезе КедиіаІіопз апд Аппех
Ко.1 Іо ІЬезе КедиіаІіопз.
4.3. А регзоп, ^Ь о із Гоипдег, зЬагеЬоМег (рагІісірапІ), тападег апд ог т е т Ь е г оГ 8ирегуізогу
Ьоагд оГ С отрапу, оІЬег есопотіс огдапітаІіоп, саггуіпд оиІ асІіуіІу іп ІЬе з а т е ог агїіасепІ
тагкеІз ’ШІЬ ІЬе Сотрапу, саппоІ Ье а т е т Ь е г оГ 8ирегуізогу Ьоагд оГ ІЬе С отрапу.
ТЬе те тЬ е гз оГ ІЬе 8ирегуізогу Ьоагд ти зІ Ьауе а зеІ оГ ргоГеззіопаі апд диаііГісаІіоп
сЬагасІегізІісз, зкіііз апд ехрегіепсе арргоргіаІе Іо ІЬе Ьизіпезз пеедз апд зІгаІедіез оГ ІЬе
сотрапу, аз ^ е іі аз ІЬе ГипсІіопаі гезропзіЬіііІіез оГ те т Ь е гз оГ ІЬе 8ирегуізогу Ьоагд,
іпсіидіпд т е т Ь е г з оГ 8ирегуізогу Ьоагд со ттіІІеез.
4.4. ТЬе сапдідаІе Гог те тЬ е гз оГ ІЬе 8ирегуізогу Воагд т и з І т е е І ІЬе Гоііо’ш пд оЬіідаІогу
гедиігетепІз:
-

ЬідЬег едисаІіоп, кпо^іедде апд ргоГеззіопаі зкіііз, ^огк ехрегіепсе апд оІЬег

-

сЬагасІегізІісз песеззагу Гог ІЬе ргорег ехегсізе оГ ІЬе ро^егз оГ а т е т Ь е г оГ ІЬе
8ирегуізогу Воагд, Іакіпд іпІо ассоипІ ІЬе Іуре оГ асІіуіІу апд зресіаіігаІіоп оГ ІЬе
Сотрапу;
Гиіі сіуіі сарасіІу;
аЬзепсе оГ ипзрепІ сопуісІіоп;

-

доод ГаіІЬ, ітрагІіаііІу апд ітрессаЬіе Ьизіпезз гериІаІіоп
аЬіііІу Іо деуоІе зиЙїсіепІ Ііт е Іо 8ирегуізогу Воагд асІіуіІіез апд Іо деуеіор апд ирдаІе
ІЬеіг регзопаі кпо^іедде апд зкіііз.

4.5 ТЬе ГогтаІіоп оГ ІЬе 8ирегуізогу Ьоагд зЬаіі Ье Ьазед оп ІЬе Гоііо’ш пд ргіпсіріез:
1) Ігапзрагепсу,
2) аЬзепсе оГ сопГіісІ оГ іпІегезІ,
3) іпдерепдепсе,

4) сотреІепсе,
5) ргоГеззіопаїізт,
6) еШсіепсу,
7) діуегзіІу.
4.5.1 Тке Ігапзрагепсу ргезиррозез Іке ГогтаІіоп оГ Іке 8ирегуізогу Ьоагд іп ассогдапсе шШ
Іке ^е^иі^етеп^з деГіпед Ьу Іке їа^.
4.5.2 Тке аЬзепсе оГ Іке сопЙісІ оГ іпІегезІ ргезиррозез ІкаІ а регзоп каз по ргіуаіе іпІегезІ іп
Іке регГогтапсе оГ Іке ГипсІіопз оГ а т е т Ь е г оГ Іке 8ирегуізогу Воагд, ^ к іс к соиїд аГГесІ Іке
оЬ)ес!іуіІу ог ітрагііаїііу оГ кіз десізіоп-такіпд ог Іке с о т т із з іо п ог Гаіїиге Іо ас! іп Іке
ехегсізе оГ зресійед ро^егз.
4.5.3. Тке т е т Ь е г оГ Іке 8ирегуізогу Ьоагд оГ Іке С отрап у т а у Ье а регзоп ^ к о тееІз Іке
іпдерепдепсе ^е^иі^етеп^з езІаЬїізкед Ьу їа ^ апд із Ггее Ггот апу таІегіаї іпІегезІз ог геїаІіопз
шШ Іке сотрапу, іІз адтіпізІгаІіоп, іп огдег Іо епзиге оЬ]есІіуе десізіоп.
4.5.4 Тке сотреІепсе ргезиррозез Іке ^о гк ехрегіепсе, Іакіпд іпІо ассоипІ Іке ргойїе оГ Іке
асІіуіІіез оГ Іке Сотрапу.
4.5.5 Тке ргоГеззіопаїізт ргезиррозез ІкаІ Іке т е т Ь е г з оГ Іке 8ирегуізогу Ьоагд кауе Іке
арргоргіаІе ргоГеззіопаї дедгее апд ргоГеззіопаї ехрегіепсе.
4.5.6 Тке еШсіепсу ргезиррозез ІкаІ Іке т е т Ь е г з оГ Іке 8ирегуізогу Ьоагд регГогт Ікеіг
ГипсІіопз гаІіопаїїу, шШ Іке їеазІ атоипІ оГ їозз Іо аскіеуе Іке песеззагу гезиїІ.
4.5.7 Тке ргіпсірїе оГ діуегзіІу ргезиррозез ІкаІ те тЬ е гз оГ Іке 8ирегуізогу Ьоагд кауе
ехрегіепсе іп діГГегепІ зесІогз.
4.6 Іп Іке еуепІ оГ е^иа1 сопдіІіопз Гог тееІіпд Іке депегаї ^е^иі^етеп^з Гог сапдідаІез Гог Іке
розіІіоп оГ а т е т Ь е г оГ Іке 8ирегуізогу Ьоагд оГ Іке С отрапу, ргеГегепсе зкаїї Ье діуеп Іо
регзопз шШ ехрегіепсе іп Іке ауіаІіоп іпдизІгу.
5. Т К А ^ Г П О ^ Ь А N ^ ЕТЧАЬ Г К О У К Г О ^
5.1 Іп сазе оГ атеп д теп Із Іо Іке їедізїаІіоп оГ Ш т а т е апд іп сазе оГ дізсгерапсіез ЬеШееп Іке
погтз оГ зиск зІаІиІогу асІз апд Іке погтз оГ Ікіз КедиїаІіопз, Ікіз КедиїаІіопз зкаїї аррїу іп
Іке рагІ ’Ш іск із поІ сопІгадісІіпд Іке погтз оГ зиск зІаІиІогу асІз.
5.2 Іп Іке еуепІ опе оГ Іке зкагекоїдегз оГ Іке С о тр ап у із/^іїї Ье Іке 8ІаІе гергезепІед Ьу Іке
аиІкогігед Ьоду, Ікіз КедиїаІіопз зкаїї аррїу іп Іке рагІ поІ сопІгадісІіпд Іке їедізїаІіоп оп Іке
іззиез оГ зІаІе согрогаІе гідкІз тап адетепІ, апд Іке погтз оГ гедиїаІогу їедаї асІз оп Іке іззиез
оГ зІаІе согрогаІе гідкІз тап адетеп І зкаїї ргеуаії оуег Іке погтз оГ Ікіз КедиїаІіоп.
5.3. 8иЬ]есІ Іо сїаизе 5.2 оГ Ікіз КедиїаІіопз, іГ, ^іІкіп а сегІаіп регіод оГ Ііте, опе оГ Іке
зкагекоїдегз оГ Іке С отрапу із / ’ш її Ье Іке 8ІаІе іп Іке регзоп оГ Іке аиІкогітед аиІкогіІу апд іп
гезресІ оГ 8ГаІе-о^пед зкагез ^ іїї Ье десідед оп Ікеіг ргіуаІігаІіоп, Ікіз КедиїаІіопз аге уаїід /

ш іі Ье уаіід іп рагі, поі сопігагу іо іке іедізіаііоп оп ргіуаіігаііоп, апд іке гиіез оГ ргіуаіігаііоп
гедиіаііот зкоиід / ргеуаіі оуег іке погтз оГ ікіз Кедиіаііопз
Аппех Ко. 1 Іо іке Кедиіаііоп оп іке ргіпсіріез
оГ Гогтаііоп оГ іке 8ирегуізогу Воагд оГ іке
Іоіпі-8іоск С отрапу “Ш г а т а Тигузіускпа ”
СКІТЕКІА РОК ТНЕ 8ЕЬЕСТІОХ ОЕ САХБГОАТЕ8 РОК ТНЕ РОКМАТІОХ ОР
ЕРРЕСТІУЕ СОМ РО8ІТIОN ОР 8ЦРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ ОР ТНЕ С О М РА N ¥
Ко.
1

Сгіїегіа
Едисаііоп

Кециігетепія
ТЬе оЬіідаіогу і^ и іг е т е п із ґог іЬе едисаііоп дедгее:
1) Нідкег едисаііоп іп Мазіег'з ог 8ресіаіі8і'8 дедгее (сотріеіе
кідкег едисаііоп іп ассогдапсе т і к зиЬ-рагадгарк 2 оГ
рагадгарк 2 оГ 8есііоп XV 'Ріпаі апд Тгапзіііопаі Ргоуізіопз"
оГ іке Ь а ^ оГ Цкгаіпе "Оп Нідкег Едисаііоп").
ТЬе ргіогііу ^е^иі^етепі8 ґог іЬе едисаііоп дедгее
(іп аддіііоп іо іЬе тапдаіогу ^е^иі^етепі8):
1) Нідкег едисаііоп іп іке Мазіег'з ог 8ресіаіі8і'8 дедгее (сотріеіе
кідкег едисаііоп іп ассогдапсе ^ іік зиЬ-рагадгарк 2 оГ рагадгарк
2 оГ 8есііоп XV "Ріпаі апд Тгапзіііопаі Ргоуізіопз оГіке Ь а ^ оГ
Бкгаіпе "Оп Нідкег Едисаііоп") іп іке дігесііоп
2) Гіпапсе, есопотісз, іа^, та п а д е т е п і апд адтіпізігаііоп.
3) аддіііопаі едисаііоп,
4) зресіаі сегіііїсаіез еіс.

2.

3.

С отреіепсе іп
іапдиадез

ОЬіідаіогу гедиігетепіз:

1) Гіиепсу іп іке 8іаіе іапдиаде, кпо^іедде оГ Гогеідп іапдиадез із
ап адуапіаде.
ОЬіідаіогу ^е^иі^етепі8:
Вазіс
ргоґеззіопаі 8кІ1І8 1) кпо^іедде оГ іке і а т апд гедиіаііопз доуегпіпд іке асііуіііез оГ
іке Сотрапу,
2) кпо^іедде оГ іке рагіісиіагіііез оГ іке асііуіііез оГ іке Сотрапу,
3) ехрегіепсе іп оріітігаііоп оГ Гіпапсіаі апд есопотіс асііуіііез,
скапдез іп Ьизіпезз ргосеззез,
4) кпо^іедде оГ зігаіедіс ріаппіпд апд согрогаіе доуегпапсе.

4

Ехрегіепсе

ОЬІідаіоіу «огк ехрегіепсе ^е^иі^етепі8:
1) іоіаі ^огк ехрегіепсе Гог аі іеазі 10 уеагз, ^о гк ехрегіепсе іп
іеагїегзкір розіііопз (зігаіедіс ап<і орегаііопаі шападешепі) Гог аі
іеазі 3 уеагз ог іке ^огк ехрегіепсе іп сіуіі зегуісе Гог аі іеазі 5
уеагз.
Ргіогііу ^огк ехрегіепсе ^е^иі^етепі8 (іп аЛЛкіоп іо
оЬІідаіогу):
1) ^огк ехрегіепсе іп іеагїегзкір розіііопз (зігаіедіс ап<і
орегаііопаі шападешепі) Гог аі іеазі 5 уеагз ог сіуіі зегуісе
ехрегіепсе Гог аі іеазі 7 уеагз,
2) ^огк ехрегіепсе іп 8ирегуізогу Ьоаггїз.

5

ЕіЬісаІ
^е^иі^етепі8

Регзопаі сЬагасіегізіісз;
1) ішрессаЬіе Ьизіпезз гериіаііоп,

2) шападешепі іп іке ^огк оГ ЬідЬ Ьизіпезз зіапіаггїз ап<і ргіпсіріез,
3) іпіедгііу, ішрагііаіііу, копезіу,
4) Ьопезіу ап<і іпіедгііу оГ регГогшапсе оГ ро^егз ап<і гїиііез,
5) гезиіі-Госиз
6) сошшипісаііоп зкіііз;
- педоііаііоп зкіііз,
- аЬііііу іо гїеуеіор Ьизіпезз сопіасіз.

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимога до фінансові

04689352
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ за ЄДРПОУ
ИО ЗБАГАЧЕННЮ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ
"МЕХАНОБРЧОРМЕТ"
1211036400
за КОАТУУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Територія
230
Організаційно-правова форма господарювання
.Акціонерне товариство________________________________________ за КОПФГ
71.11
за КВЕД
Вид економічної діяльності
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах
________________________________________
Середня кількість працівників
1 12________________________________________________________________
401 53 52 __
-Адреса, телефон
вулиця Телевізійна, буд. З, м. КРИВИИРІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50086________________ ___________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу' IV Звіту про фінансові результати (Звіту' про сукупний дохід) (форма
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на
ЗО вересня 2020
р.
Форма №1 Код за ДКУД|
1801001
На кінець
Код
На початок
звітного періоду
рядка
звітного періоду
АКТИВ
4
2
3
1
І. Необоротні активи
480
480
1000
Нематеріальні активи
699
1001
699
первісна вартість
219
1002
219
накопичена амортизація
440
1005
440
Незавершені капітальні інвестиції
6 146
1010
6 146
Основні засоби
24 732
первісна вартість
1011
24 732
18 586
1012
18 586
знос
Інвестиційна нерухомість
1015
1016
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1017
Знос інвестиційної нерухомості
1020
Довгострокові біологічні активи
1021
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
1
1030
1
інших підприємств
1035
інші фінансові інвестиції
1040
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
1045
1050
Гудвіл
1060
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
Інші необоротні активи
1090
%ксього за розділом І
1095
7 067
7 067
П. Оборотні активи
Запаси
1100
7 992
1 093
Виробничі запаси
1101
262
262
Незавершене виробництво
1102
7 730
, 831
Готова продукція
ПОЗ
Товари
1104
Поточні біологічні активи
1110
Депозити перестрахування
1115
Векселі одержані
1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
630
630
з бюджетом
1135
474
1
у тому числі з податку на прибуток
1136
473
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
1145
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
Поточні фінансові інвестиції
1160
Гроші та їх еквіваленти
7
1165
15
Готівка
1166
Рахунки в банках
1167
7
15
Витрати майбутніх періодів
1170
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
Підприємство

Дата (рік. місяць, число)
Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
за ЄДРПОУ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЗБАГАЧЕННЮ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ РУД
ЧОРНИХ МЕТАЛІВ "МЕХАНОБРЧОРМЕТ"_____________________________
(найменування)

за

Звіт про власний капітал
9 Місяців 2020
р.
Форма №4

Стаття

1
Залишок на початок
року
Коригування:
Зміна облікової
політики
виправлення помилок
інші зміни
Скоригований зали
шок на початок року
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів
Накопичені курсові
різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
іільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку
до зареєстрованого
капітал}'
Відрахування до
резервного капітал}Сума чистого прибутку,
належна до бюджет}7
відповідно до
законодавства
Сума чистого-прибутку
на створення
спеціальних
(цільових) фондів

Код
ряд
ка

2

Код за ДКУД

Вилу
Зареє Капітал Додат Резер Нерозпо д о 
вний
чений
ділений
пла
строва у дооцін ковий
- ках
ний
капітал капітал прибуток чений капітал
(непокри капітал
(пайовий)
тий
капітал
збиток)
7
3
4
5
8
9
6

4000

8 465

7 843

574

92

(21 625)

4005
4010
4090

-

-

-

-

-

4095

8 465

7 843

574

92

(21 625)

Всього

10

-

-

(4 651)

-

-

-

-

-

(4 651)

(2 081)

(2 081)

4100

1801005

4110
4111
4112
4113

4114
4116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

4205
4210

4215

4220

-

-

-

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ
ІНСТИТУТ ПО ЗБАГАЧЕННЮ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ
"МЕХАНОБРЧОРМЕТ"_________________________________________________________
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2020 р.
1801004

Форма N3 Код за ДКУД
С таття

Код

За звітний період

1

2

п

3000
3005
3006

-

За аналогічний період
попереднього року
4

:>

І. Р у х к о ш т ів у р е з у л ь т а т і о п е р а ц ій н о ї д ія л ь н о с т і

Н адходж ення від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
П овернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового ф інансування
Н адходж ення від отрим ання субсидій, дотацій
Н адходж ення авансів від покупців і зам овників
Н адходж ення від повернення авансів
Н адходж ення від відсотків за залиш кам и кош тів на
поточних рахунках
Надходж ення від боржників неустойки (ш трафів, пені)
Надходж ення від операційної оренди
Надходж ення від отрим ання роялті, авторських
винагород
Надходж ення від страхових премій
Н адходж ення ф інансових установ від повернення позик
Інші надходж ення
В итрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
В итрачання на оплату’ зобов'язань з податку на прибуток
В итрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату- зобов'язань з інших податків і зборів

ЗОЮ

-

зон

-

3015
3020

-

-

-

3025
3035
3040
3045

-

3050
3055
3095

-

-

”

-

-

-

8

-

41

3100
3105
3110
3115
3116
3117

(

-

) (

-

)

(

-

) (

-

)

3118
3135
3140
3145

(

-

) (

-

)

(

-

) (

-

)

(

-

) (

-

)

(

-

) (

-

)

(

-

) (

-

)

В итрачання на оплату7авансів
В итрачання на оплату7повернення авансів
В итрачання на оплату7цільових внесків
В итрачання на оплату зобов'язань за страховим и
контрактами
В итрачання ф інансових установ на надання позик
Інші витрачання

3150
3155
3190

Ч и с т и й р у х к о ш т ів в ід о п е р а ц ій н о ї д ія л ь н о с т і

3195

8

-6 2

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

.

_

-

-

-

-

-

-

3235

_

_

(

-

) (

'

)

(

-

) (

-

)

(

-

) (

-

) (

(

(

-

) (

-

)

(

-

) (

ю з

)

I I . Р у х к о ш т ів у р е з у л ь т а т і ін в е с т и ц ій н о ї д ія л ь н о с т і

Н адходж ення від реалізації:
ф ін ан со вії ^ інвестицій
необоротних активів
Надходж ення від отриманих:
ВІДСОТКІВ

-

дивідендів
Н адходж ення від деривативів
Н адходж ення від п огаш ення позик
Н адходж ення від вибуття дочірнього підприєм ства та
інш ої го сп о д ар сько ї одиниці

)
)

коди
10

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЗБАГАЧЕННЮ ТА
АГЛОМЕРАЦІЇ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ
"МЕХАНОБРЧОРМЕТ"

за Є Д Р Ш ^-—
1

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за
9 Місяців 2020
р.
Форма N2 Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

1
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені ст рахові п р ем ії
п р ем ії підписані, вапова сума
п р ем ії передані у перест рахування
зм іна р е зе р ву незароблених премій, вапова сум а
зм іна част ки перест раховиків у р езе р ві незароблених
прем ій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів.робіт, послуг)
Чисті понесені збит ки за ст раховим и виплат ам и
В аловий:
прибуток
збиток
Д о х ід (вит рат и) від зм іни у р езе р ва х довгост рокових
зобов ’я зань
Д о хід (вит рат и) від зм іни інш их ст рахових резер вів
зм іна інш их ст рахових резервів, вапова сум а
зм іна част ки перест раховиків в інш их с т рахових р езер ва х
Інш і операційні доходи
V т ом у числі:
дохід від зм іни варт ост і активів, я к і оціню ю т ься за
справедливою варт іст ю
Ч истий

д о х ід в і д

дохід від первісного визнання біологічних акт ивів і
сіл ь ськогосподарс ьк о ї продукц ії
дохід від використ ання коштів, вивільнених від
оподат кування
А дм іністративні витрати
В итрати на збут
Інш і операційні витрати
V т ом у числі:
вит рат и від зміни варт ост і акт ивів, які оціню ю т ься за
справедливою варт іст ю
вит рат и від первісного визнання біологічних акт ивів і
сільсько го сп о д а р сько їп р о д укц ії

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

2000
2010
2011
2012
2013
2014

-

-

2050
2070
2090
2095
2105

-

-

-

-

-

-

-

)

(

-

)

(

-

(

)

-

2110
2111
2112
2120
2121

-

-

6

35

2122

-

2123

-

2130
2150
2180
2181

)

(

-

(
(
(

1 841
246

)
)
)

(
(
(

1 147

70

-

2182

)
)
)

"

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Д оход
\ часті ь капіталі
Інші* фінансові. д о х о д и %
ІЙДІІ.
)

;

\ \

у т ом у числі:
, \ \
дохід від . бла го д ій н о ї допомоги

Ф інансові витрати
, В трати від участі в капіталі)
Інші витрати
, х ; /

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

-

-

(

2 081

)

(

1 182

-

-

-

-

-

-

)

-

(
(
(

)
)
)

(
(
(

-

)
)
)

