
Титульний аркуш 
 

28.01.2022 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 84/015 
(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). 
 

Генеральний директор    Протиняк I.С. 
(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: Приватне акцiонерне товариство "Новокраматорський 
машинобудiвний завод" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05763599 
4. Місцезнаходження: 84305, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонiкiдзе, буд.5 
5. Міжміський код, телефон та факс: (06264) 7-30-26, 7-88-15, (06264) 7-22-49 
6. Адреса електронної пошти: ztm@nkmz.donetsk.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 

http://nkmz.com/informaciya- 
akcionerov/ 28.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 
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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  
    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 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  
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 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  
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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  
26. Примітки: 
 
Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента не розкривається вiдповiдно до 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями).  
Облiгацiї, iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускались. 
Похiднi цiннi папери не випускались.  
Посаду корпоративного секретаря за звiтний перiод не створено. 
Емiтент не розкриває iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi 
товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 
заiнтересованiсть, в зв`язку з тим, що такi рiшення не приймалися. 
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 вiдсутня в зв`язку з тим, що в звiтному перiодi не було накладено такого 
обмеження.  
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, про конвертацiю цiнних 
паперiв, про замiну управителя, про керуючого iпотекою, про трасформацiю (перетворення) 
iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 
консолiдованим iпотечним боргом, про iпотечне покриття, про замiну фiнансової установи, 
яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, вiдсутня, у зв'язку з тим, що емiтент не 
здiйснював випуск боргових цiнних паперiв, iпотечних сертифiкатiв та уповноваженим 
органом емiтента не приймалося рiшення про конвертацiю цiнних паперiв.  
Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, у 
зв'язку з тим, що емiтент не здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.  
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) не розкривається, у зв'язку з тим, що емiтент не випускав цiльових облiгацiй 
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будiвництва.  
Емiтент не розкриває промiжну фiнансову звiтнiсть емiтента, складену за положеннями 
(стандартами) бухгалтерського облiку. 
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Промiжна фiнансову звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової 
звiтностi, висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 
(аудиторською фiрмою), твердження щодо промiжної iнформацiї не розкриваються вiдповiдно 
до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями).  
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Новокраматорський машинобудiвний завод" 
2. Дата проведення державної реєстрації 
 01.04.1994 
3. Територія (область) 
 Донецька обл. 
4. Статутний капітал (грн)  
 89325600 
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) 
 7722 
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 28.91 - Виробництво машин i устатковання для металургiї (основний) 
 08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну 
 24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 
9. Органи управління підприємства 
 Органами управлiння товариством є: Загальнi Збори акцiонерiв; Наглядова Рада; 
Дирекцiя. 
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 

Члени органiзацiї орендарiв орендного об'єднання 
"Новокраматорський машинобудiвний завод"   

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 
загальна кількість фізичних осіб: 
 5 465 
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Акцiонерне товариство "Альфа-Банк", МФО 300346 
2) IBAN 
 UA913003460000026005011441103 
3) поточний рахунок 
 UA913003460000026005011441103 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком в іноземній валюті 
 Акцiонерне товариство "Альфа-Банк", МФО 300346 
5) IBAN 
 UA733003460000026006011441102 
6) поточний рахунок 
 UA733003460000026006011441102 
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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 
Лiцензiя на право 

зберiгання пального 
05150414201900089 12.11.2019 Головне управлiння ДПС у 

Донецькiй областi 
12.11.2024 

Опис Товариство планує на наступний термiн продовжити дiю лiцензiї. 
 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Генеральний директор 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Протиняк Iгор Стефанович 
3. Рік народження 
 1966 
4. Освіта 
 повна вища, 1990 рiк,  Краматорський iндустрiальний iнститут, "Пiдйомно-транспортнi, 
будiвельнi, дорожнi машини та устаткування", iнженер-механiк; 2008 рiк, Донбаська державна 
машинобудiвна академiя, "Менеджмент", менеджер-економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 38 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, Голова Наглядової Ради 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Заступник генерального директора з економiки та фiнансiв 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Боярський Юрiй Iванович 
3. Рік народження 
 1960 
4. Освіта 
 повна вища, 1983 рiк,  Донецький полiтехнiчний iнститут  "Економiка та органiзацiя 
машинобудiвної промисловостi", iнженер-економiст; кандидат економiчних наук, 2012 рiк 
5. Стаж роботи (років) 
 43 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Народний депутат Верховної Ради України 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
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не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Заступник генерального директора з виробництва 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Сомкiн Артем Євгенович 
3. Рік народження 
 1974 
4. Освіта 
 повна вища, 2000 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Економiка 
пiдприємства", економiст; 2015 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Обробка 
металiв тиском", iнженер-металург 
5. Стаж роботи (років) 
 27 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, виконуючий обов`язки заступника генерального директора з 
виробництва 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Заступник генерального директора з персоналу та режиму 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Брижниченко Володимир Євгенович 
3. Рік народження 
 1977 
4. Освіта 
 повна вища, 1999 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Економiка 
пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 27 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, виконуючий обов`язки заступника генерального директора з 
персоналу та режиму 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Заступник генерального директора з комерцiйних питань 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Левченко Сергiй Андрiйович 
3. Рік народження 
 1961 
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4. Освіта 
 повна вища, 1983 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, "Ливарне виробництво 
чорних та кольорових металiв", iнженер-металург; 2000 рiк, Донбаська державна 
машинобудiвна академiя, "Економiка пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 43 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, виконуючий обов`язки заступника генерального директора з 
комерцiйних питань 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Заступник генерального директора з маркетингу 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Алдохiн Денис Володимирович 
3. Рік народження 
 1972 
4. Освіта 
 повна вища, 1996 рiк,  Московський державний технiчний унiверситет iм. Баумана  
"Металургiйнi машини та устаткування", iнженер-дослiдник; кандидат технiчних наук, 2006 рiк 
5. Стаж роботи (років) 
 30 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "НКМЗ", 05763599, начальник конструкторського вiддiлу ад`юстажного обладнання 
- заступник головного конструктора виробництва металургiйного обладнання 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Фокiн Олександр Костянтинович 
3. Рік народження 
 1981 
4. Освіта 
 повна вища, 2003 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя "Облiк та аудит", 
спецiалiст з облiку та аудиту; кандидат економiчних наук, 2020 рiк 
5. Стаж роботи (років) 
 23 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, член Наглядової Ради 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
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не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Голова Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Турков Максим Вiкторович 
3. Рік народження 
 1978 
4. Освіта 
 повна вища, 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Технологiя 
машинобудування", iнженер-механiк; 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя 
"Економiка пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 25 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, член Наглядової Ради 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової Ради за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи 
акцiонерiв, незалежним директором. 
 
1. Посада 
 Заступник Голови Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Скудар Дмитро Сергiйович 
3. Рік народження 
 1988 
4. Освіта 
 повна вища, 2015 рiк, Нацiональний унiверситет "Одеська юридична академiя", 
"Правознавство", магiстр права 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Представництво ПАТ "НКМЗ" у м. Київ, керiвник представництва  
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової Ради за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи 
акцiонерiв, незалежним директором. 
 
1. Посада 
 Заступник Голови Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Савенко Євген Iванович 
3. Рік народження 
 1974 
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4. Освіта 
 повна вища, 1996 рiк, Донецький державний унiверситет, "Економiка та соцiологiя 
працi", економiст; 1999 рiк, Донецький державний унiверситет "Фiнанси та кредит", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 28 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 NKMZ Central Europe s.r.o., виконуючий директор  
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової Ради за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи 
акцiонерiв, незалежним директором. 
 
1. Посада 
 Член Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Шапаренко Андрiй Анатолiйович 
3. Рік народження 
 1973 
4. Освіта 
 повна вища, 2000 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Економiка 
пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 28 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, Голова Ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу контролю та 
внутрiшнього аудиту дiяльностi пiдприємства 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової Ради за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи 
акцiонерiв, незалежним директором. 
 
1. Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту дiяльностi 
пiдприємства 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Одверко Людмила Степанiвна 
3. Рік народження 
 1968 
4. Освіта 
 повна вища, 1991 рiк, Донецький державний унiверситет, "Бухгалтерський облiк, 
контроль та аналiз господарської дiяльностi", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 30 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, начальник бюро головної бухгалтерiї 
7. Опис 
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 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має.  
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї, начальник бюро вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту 
дiяльн. пiдприємства 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Куриленко Марина Євгенiївна 
3. Рік народження 
 1961 
4. Освіта 
 повна вища, 2002 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Фiнанси", 
економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 42 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "НКМЗ", 05763599, провiдний економiст ревiзiйної комiсiї 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має.  
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї, пров.економiст вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту дiяльн. 
пiдприємства 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Рожелюк Максим Анатолiйович 
3. Рік народження 
 1979 
4. Освіта 
 повна вища, 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Обробка металiв 
тиском", iнженер-металург; 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Економiка 
пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 25 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "НКМЗ", 05763599, провiдний економiст ревiзiйної комiсiї 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має.  
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї, економiст 1к. вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту дiяльн. 
пiдприємства 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Луганська Наталя Миколаївна 
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3. Рік народження 
 1966 
4. Освіта 
 повна вища, 2005 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Економiка 
пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 40 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "НКМЗ", 05763599, економiст 1 кат. ревiзiйної комiсiї 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має.  
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї, економiст 1к. вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту дiяльн. 
пiдприємства 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Калiнiна Марина Iгорiвна 
3. Рік народження 
 1981 
4. Освіта 
 повна вища, 2003 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Економiка 
пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 22 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "НКМЗ", 05763599, економiст 1 кат. ревiзiйної комiсiї 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має.  
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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 
05.05.2010 10/05/1/10 Схiдне територiальне 

управлiння 
Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000066872 Акція 
проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента
рні іменні 

400 223314 89325600 100 

Опис 

Акцiї емiтента не обертаються на органiзованих ринках цiнних паперiв, не включенi до бiржового списку фондової бiржi. Додаткова емiсiя не 
проводилась. Випуск простих iменних акцiй Приватного акцiонерного товариства "Новокраматорський машинобудiвний завод" внесено до 
Державного реєстру випускiв цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 05 травня 2010 року, реєстрацiйний № 10/05/1/10, 
видане 13 липня 2017 року Схiдним територiальним управлiнням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 
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VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 
 "NKMZ Poland" Sp.z.o.o. 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 016021685 
4. Місцезнаходження 
 ul. Krucza 16/22, 00-526, Warszawa, Poland 
5. Опис 
 ПрАТ "НКМЗ" належить частка у статутному капiталi "NKMZ Poland" Sp.z.o.o. в розмiрi 
40%, тому "NKMZ Poland" Sp.z.o.o. є асоцiйованим пiдприємством i пов'язаною стороною ПрАТ 
"НКМЗ".  
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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 

 
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 

05.05.
2010 

10/05/1/10 UA4000066872 223 314 89 325 600 207 511 15 803 0 

Опис: 
Кiлькiсть голосуючих акцiй ПрАТ "НКМЗ", право голосу за якими обмежено становить 15800 шт. - абз. 2 п. 10 роздiлу VI Прикiнцевих та перехiдних положень Закону 
України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 р. Власники простих iменних акцiй ПрАТ "НКМЗ" протягом року з дня набрання чинностi Закону України "Про 
депозитарну систему України" не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не 
здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi; 3 шт. - вiдповiдно до реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв, складеного вiдповiдно до вимог дiючого законодавства ПАТ "НДУ", не зазначенi як голосуючi акцii.  
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ХV. Проміжний звіт керівництва 
 Приватне акцiонерне товариство "Новокраматорський машинобудiвний завод" - 
найбiльше машинобудiвне пiдприємство України, що традицiйно спецiалiзується на 
проектуваннi, виготовленнi й комплектнiй поставцi прокатного, металургiйного, 
гiрничо-рудного, шахтного, ковальсько-пресового, пiдйомно-транспортного, залiзничного й 
гiдротехнiчного встаткування. 
 Впродовж 4 кварталу 2021 року ПрАТ "НКМЗ" працював в умовах фiнансово-полiтичної 
кризи, проведення ООС та припинення дiлової активностi замовникiв внаслiдок свiтової 
пандемiї, але стратегiя розвитку пiдприємства, послiдовно реалiзована в останнi роки й 
орiєнтована на якiсть i ефективнiсть, дозволила досягти таких основних технiко-економiчних 
показникiв: обсяг реалiзованої продукцiї у 4 кварталi 2021 року становить 1413,0 млн.грн., обсяг 
товарної продукцiї - 1816,3 млн.грн. 
 У 4 кварталi 2021 року сукупнiсть внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв мала вплив на 
органiзацiю дiяльностi ПрАТ "НКМЗ". Комплексне управлiння ризиками забезпечило їх 
мiнiмiзацiю. Незважаючи на невизначенiсть дiлового середовища, завчасне виявлення ризикiв, 
глибокий аналiз їхнього потенцiйного впливу та пiдготовка стратегiй для подолання кожної 
категорiї ризику забезпечило стiйке фiнансове становище пiдприємства. 
 У 4 кварталi 2021 року дiяльнiсть ПрАТ "НКМЗ", як i багатьох пiдприємств України, 
була сполучена з ризиком неповного завантаження виробництва через недостатнiй попит на 
внутрiшньому ринку й високiй конкуренцiї на зовнiшньому ринку. Керiвництвом ПрАТ "НКМЗ" 
були прийнятi ряд заходiв метою яких є розширення ринкiв збуту, пошук нових споживачiв. 
Заходiв, спрямованих на зниження ризикiв рiзкого падiння обсягiв виробництва, реалiзувавши 
якi, завод був спроможний наповнити портфель контрактiв у звiтному перiодi й зберегти 
стабiльну роботу пiдприємства. Для реалiзацiї заходiв було залучено широке коло фахiвцiв 
маркетингу, конструкторсько-технологiчних пiдроздiлiв пiдприємства, функцiонують 
лабораторiї конструкторсько-технологiчних дослiджень номенклатури виробництв та команди 
вдосконалювання процесiв. Створена система контролю проходження всiх замовлень вiд 
реєстрацiї до вiдповiдi замовниковi у встановлений термiн. На пiдприємствi органiзоване 
глибоке пророблення замовлень головними фахiвцями при конструюваннi, комплектацiї й 
виробництвi, що дозволяє знизити собiвартiсть за рахунок мiнiмiзацiї витрат i оптимiзувати цiни 
на продукцiю. 
 Маркетинговий рiк планування та формування звiтних даних за обсягом запуску 
замовлень у виробництво з 1 жовтня поточного по 30 вересня наступного року усуває ризик 
зниження обсягiв виробництва у зв'язку з нестабiльною загрузкою пiдприємства по кварталам. З 
метою реагування на цей ризик на пiдприємствi дiє порядок планування та облiку обсягiв 
запуску замовлень у виробництво, що обумовлено доцiльнiстю здiйснювати розподiл рiчного 
планового завдання по запуску замовлень у виробництво по кварталам пропорцiйно ринкової 
активностi замовникiв. 
 Ризики, викликанi коливаннями валютних курсiв, впливають на фiнансовi результати 
ПрАТ "НКМЗ", який працює на свiтовому iндустрiальному ринку як експортер машинобудiвної 
продукцiї i як iмпортер сировини, матерiалiв, виробiв, що комплектують. Для мiнiмiзацiї 
валютного ризику керiвництвом розроблена i дiє система цiноутворення. 
 У собiвартостi продукцiї ПрАТ "НКМЗ" витрати на матерiали становлять питому вагу. 
Рiст цiн на товарно-матерiальнi цiнностi у 4 кварталi 2021 р. привiв до росту собiвартостi 
виробленої продукцiї. З метою зниження впливу даного ризику на пiдприємствi розробленi й 
реалiзованi заходи в рамках наказу №8 "Про економiю матерiальних ресурсiв". 
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 Стрiмкий рiст цiн на енергетичнi ресурси (природний газ, електроенергiя) привiв до 
значного росту собiвартостi продукцiї i зниженню прибутковостi компанiї, а за деякими 
номенклатурами продукцiї до збиткiв. Для зниження впливу даного ризику на пiдприємствi 
термiново розробленi додатковi енергозберiгаючi заходи. 
 З метою монiторингу й мiнiмiзацiї впливу ризику "неукомплектованостi виробничого 
процесу персоналом" у звiтному перiодi продовжена виплата додаткового заохочення робiтникiв 
за ефективне виконання виробничого завдання, та щоквартальне заохочення робiтникiв за 
ефективне виконання виробничого завдання. На пiдприємствi розроблена й дiє система 
пiдготовки верстатникiв, зварникiв, лiнiйного персоналу з одночасним створенням вiдповiдного 
механiзму стимулювання, навчання й адаптацiї, диференцiйованiй мотивацiї, що дозволяє 
пiдвищити рiвень квалiфiкацiї робiтникiв, створити сприятливi умови для їхнього закрiплення в 
цехах, забезпечити рiст продуктивностi працi. 
 На тлi значних iнфляцiйних процесiв в Українi, є присутнiм ризик соцiальної 
незахищеностi персоналу. На пiдприємствi дiють мотивацiйнi механiзми у виглядi систем 
премiювання за основнi результати господарської дiяльностi, за економiю матерiальних i 
енергетичних ресурсiв, реалiзацiю творчих iдей тощо. З метою захисту працiвникiв НКМЗ вiд 
iнфляцiйних процесiв у 4 кварталi 2021 року була виплачена премiя-бонус за загальнi результати 
роботи заводу в сумi 44,7 млн. грн. 
 Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я визнала спалах коронавiрусу COVID-19 
пандемiєю з огляду на його швидке поширення по всьому свiту. Для запобiгання впливу даного 
ризику на ПрАТ "НКМЗ" вжитi жорсткi заходи, щоб допомогти стримувати розповсюдження 
вiрусу, зокрема впроваджено внутрiшнi нормативнi документи, якi спрямованi на органiзацiю 
дiй у виглядi самоiзоляцiї/карантину вiд потенцiйно постраждалих, забезпечення соцiального 
дистанцiювання та контролю, присутнiсть робiтникiв на територiї пiдприємства тiльки у 
захисних масках. На пiдприємствi виробничi процеси виконувалися у безпечних й здорових 
умовах для працюючих. Комплекснi заходи щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, 
гiгiєни працi, пiдвищення рiвня охорони працi, прийнятi колективним договором, були виконанi. 
 Для зниження ризику "Впливу виробничої дiяльностi на навколишнє середовище" 
здiйснювалися заходи щодо охоронi атмосферного повiтря, охоронi й рацiонального 
використання водних ресурсiв, рацiональному використанню земель та зберiгання вiдходiв 
виробництва. Викиди забруднюючих речовин вiд стацiонарних джерел не перевищували 
затвердженi нормативи, змiст забруднюючих речовин у санiтарно-захиснiй зонi пiдприємства 
був у гранично припустимих концентрацiях i вiдповiдав вимогам нормативної документацiї. 
Вмiст забруднюючих речовин у стiчних водах на всiх випусках ПрАТ "НКМЗ" не перевищує 
гранично припустимих концентрацiй i вiдповiдає категорiї нормативно очищених. Змiст 
забруднюючих речовин у грунтi в мiсцях складування вiдходiв, за результатами монiторингу, не 
перевищує гранично припустимих концентрацiй, радiацiйне тло в межах припустимого. 
 Основними внутрiшнiми документами пiдприємства, що регламентують систему 
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками являються: 
- програмний наказ №2 "Про облiкову полiтику"; 
- стандарт пiдприємства СТП 25.2.30-2018 "Iдентифiкацiя, оцiнка i управлiння ризиками i 
можливостями", розроблений вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту  ISO 9001:2015. 
 Впровадження ризик-орiєнтованого мислення дозволило визначити зовнiшнi i внутрiшнi 
умови, в яких функцiонує пiдприємство, зовнiшнi i внутрiшнi зацiкавленi сторони, їх потреби i 
очiкування. Виявити ризики, встановити чинники, якi можуть викликати вiдхилення процесiв 
органiзацiї i системи менеджменту якостi вiд запланованих результатiв. 
 Вище керiвництво, керiвники структурних пiдроздiлiв спiльно з уповноваженим з 
управлiння якiстю в 2021 роцi розробили Карти умов, Карти ризикiв i можливостей для кожного 
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структурного пiдроздiлу згiдно СТП 25.2.30-2018. За всiма встановленими ризиками визначенi, i 
на основi об'єктивної оцiнки призначенi, вiдповiднi заходи управлiння (управлiнськi рiшення, 
заходи, процедури, iнструкцiї, процеси). 
 Аналiз встановлених ризикiв i можливостей, заходiв управлiння проводиться на нарадах 
Робочої групи з управлiння ризиками. Склад Робочої групи визначений наказом Генерального 
директора. Робочу групу очолює уповноважений з управлiння якiстю. 
 Застосування ризик-орiєнтованого мислення дозволило пiдприємству визначити фактори, 
якi можуть викликати в 2021 р. вiдхилення результатiв процесiв i системи менеджменту якостi 
вiд запланованих: 
- низька квалiфiкацiя та недостатня чисельнiсть виробничого персоналу; 
- фiнансовi втрати, пов'язанi зi змiною курсу однiєї валюти по вiдношенню до iншої; 
- санкцiї по вiдношенню до України, заборона на поставку продукцiї українського виробництва 
в РФ у зв'язку зi змiною полiтичної ситуацiї. Втрата замовникiв; 
- простой унiкального обладнання дугової сталеплавильної печi ємнiстю 50 т (ДСП-50) через 
поломку (не виконання плану з виробництва рiдкої сталi в тонах). Вiдхилення вiд вимог до 
якостi виплавляємої сталi, перевищення планового показника витрат енергоресурсiв; 
- простой унiкального обладнання Waldrich Coburg PowerTec 7500 AG-S2 з причини поломок 
через перевищення гранично допустимого завантаження; 
- зростання рiвня захворюваностi серед персоналу в зв'язку з погiршенням епiдемiологiчної 
ситуацiї. 
 Застосування ризик-орiєнтованого мислення допомагає розробити активну i 
застережливу культуру на пiдприємствi, нацiлену на полiпшення i здiйснення необхiдних дiй 
для виконання вимог споживачiв i пiдвищення мiри їх задоволеностi. 
 
 
 


