
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Директор       Бондар Юрiй Григорович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                        М.П. 
29.04.2016 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Краматорський завод важкого 
верстатобудування" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

00222999 

4. Місцезнаходження 
емітента 

84306 Донецька область д/н м.Краматорськ Орджонiкiдзе, 6 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(06264) 68639 (06264) 60412 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

kzts@emitent.net.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

27.04.2016 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 83 (2337) "Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР" 

  
29.04.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці kzts.pat.ua; kzts.com 

в мережі 
Інтернет 

27.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. 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   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду 

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

  



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) 

X 

32. 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) 

  

33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:  
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових 
агенцiй. 
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. 
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових 
цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  
емiтента не реєструвалося. 
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв  не реєструвалося. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не 
вiдбувалося. 
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний 
перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО. 
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади 
корпоративного секретаря. 
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв цю форму не 
заповнюють. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 
облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, 
якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до 
складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв 
на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають 
iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних 
паперiв. 
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" 
- за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних 
паперiв. 
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв 
ФОН. 
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Публiчне акцiонерне товариство " Краматорський 
завод важкого верстатобудування" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  А 00 № 608393 

3. Дата проведення державної реєстрації  14.07.1995 

4. Територія (область)  Донецька область 

5. Статутний капітал (грн.)  49980000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 514 

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

28.41  ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛООБРОБНИХ МАШИН 

 42.99  БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н. В. І. У. 

 25.11  ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН 
КОНСТРУКЦІЙ 

10. Органи управління 
підприємства 

Акцiонернi товариства не заповнюють 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство " МЕГАБАНК " 

2) МФО банку  351629 

3) Поточний рахунок  2600110995 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство " Сбербанк" 

5) МФО банку  320627 

6) Поточний рахунок  2600003300075 

 



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 
Дата закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Лiцензiя на господарську дiяльнiсть, 
пов'язану iз створенням об'єктiв архiтектури 

(за перелiком робiт)                                                                                                         
АД №031506           29.02.2012 Державна Архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України                                                                                                 28.02.2017                                                                                          

Опис 
Лiцензiя була одержана у зв'язку з тим, що господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури пiдлягає 
лiцензуванню. 

 



13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 
 
1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КРАМАТОРСЬКТРАНССЕРВIС" 
2) організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 25100926 
4) місцезнаходження 84306, Донецька обл., мiсто Краматорськ, ВУЛ.О.КОБИЛЯНСЬКОЇ, 

будинок 3 
5) опис Засновники:  

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД 
ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ" 
Код ЄДРПОУ засновника: 00222999 
Адреса засновника: 84306, Донецька обл., мiсто Краматорськ, 
ВУЛ.ОРДЖОНIКIДЗЕ, будинок 6 
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 10000.00 
УСТИМЕНКО КОСТЯНТИН ЛЕОНIДОВИЧ 
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 10000.00 
Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) та 
про дату закiнчення його формування: 
Розмiр (грн.): 20000.00 
Види дiяльностi: 
Код КВЕД 28.41 Виробництво металообробних машин; 
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 
Код КВЕД 47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих 
магазинах; 
Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших 
природничих i технiчних наук; 
Код КВЕД 33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання 
промислового призначення (основний); 
Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин i устатковання 
Дата державної реєстрацiї: 09.10.2002 
Дата запису: 06.06.2005 
Номер запису: 1 270 120 0000 000726 

 
 
 



IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного 
майна України (засновник) 

13511245 
83000 Донецька область Ворошиловський м. Донецьк Артема, 

97 
  0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

д/н д/н д/н  д/н   0.000000000000 

Усього   0.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) посада Директор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бондар Юрiй Григорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних 

4) рік народження** 1964 
5) освіта** Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, спецiальнiсть: 

механiчне обладнання заводiв чорної металургiї, квалiфiкацiя: 
iнженер-механiк 

6) стаж роботи (років)** 12 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Голова правлiння -генеральний директор Публiчного 
акцiонерного товариства "СКМЗ" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

11.11.2013 3 роки 

9) опис    Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Одноосібним виконавчим органом 
Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.Директор  підзвітний 
Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Директор  зобов'язаний діяти в 
інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Директор  вправі без 
довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, 
визначеної Статутом. Основними завданнями Директора є: - втілення основних принципів Товариства 
щодо ведення комерційної і торгівельної діяльності, та інвестиційної, технічної, інформаційної,             
кадрової і цінової політики, визначених Наглядовою радою; -  розробка та подання на розгляд Наглядової 
ради:  1) річних бюджетів, бізнес-планів Товариства та пропозицій щодо внесення змін до них; 2) 
інвестиційних планів Товариства та відповідних кошторисів; 3) пропозицій щодо порядку денного, дати і 
місця проведення Загальних зборів; 4) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних 
зборів, та проектів рішень Загальних зборів; 5) інших документів та матеріалів з питань, що потребують 
затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради; -  підготовка періодичної фінансової та іншої 
звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради; - 
надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів; - організація скликання та 
проведення річних та позачергових Загальних зборів; призначення організаційного комітету Загальних 
зборів; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів Товариства та забезпечення їх 
реалізації; - затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства; - 
організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - затвердження організаційної 
структури Товариства і штатного розкладу Товариства; затвердження  посадових інструкцій; затвердження 
Положень про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства; - організація ведення обліку 
кадрів Товариства, прийому та  звільнення працівників Товариства; - організація діловодства і 
документообігу у Товаристві; - розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням 
рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору; - 
забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або 
органів управління Товариства; - виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, 
внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради а також 
Положенням про Директора. Директор має право: 1)самостійно приймати рішення про укладення від імені 
Товариства будь-яких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів) у вигляді однієї операції  у 
сумі, що не перевищує 3000 000,00 (три мільйона) гривень,  або еквівалент відповідної суми в іноземній 
валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України; 2) розпоряджатися коштами та 
майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 3)  
відкривати та закривати рахунки у банківських установах;підписувати банківські, фінансові та інші 
документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; 4) видавати довіреності, підписувати договори та 
інші документи від імені Товариства відповідно до положень Статуту; 5) наймати та звільняти працівників 
Товариства, вживати до них  заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та 
внутрішніх  документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, 
зміни та доповнення до нього; 6) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної 
роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства. Директор зобов'язаний: - 
діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно, та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у 
своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про директора; - 
виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; - Особисто брати участь у 
засіданнях Наглядової ради за запрошенням або на вимогу Наглядової ради; у річних та позачергових 
загальних зборах; завчасно повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях 
Наглядової ради із зазначенням причин; - дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур 
щодо конфлікту інтересів та здійснення право чинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати 
інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про право чини, щодо яких є 
заінтересованість; - дотримуватись встановленої у товаристві інформаційної політики; не розголошувати 



конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій 
директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах 
або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та 
зовнішнім аудиторам товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. 
Директор є штатним працiвником Товариства i одержав заробiтну плату в сумi  560609.20  грн. за 2015 рок. 
В натуральнiй формi винагороду не отримував. Призначено на посаду директора Наглядовою радою ПАТ 
" КЗВВ" в межах своєї компетенцiї вiдповiдно до Статуту Товариства на засiданнi, яке вiдбулося 11.11.2013 
р. (Протокол засідання Наглядової ради №86). Протягом звітного періоду змін не відбувалося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом 5 років: 
голова правління-генеральний директор ПАТ " СКМЗ", директор ПАТ " КЗВВ". 
На інших підприємствах посад не займає. 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Лобунець Вікторія Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних 

4) рік народження** 1970 
5) освіта** Вища, Краматорський економiко-гуманiтарний iнститут, 

економiст 
6) стаж роботи (років)** 19 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Фiлiал ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" - "Краматорський 
цементний завод - Пушка" -бухгалтер, заступник головного 
бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

13.09.2010 безстроково 

9) опис    Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Головний бухгалтер забезпечує 
ведення бухгалтерського i податкового облiку на пiдприємствi на основi єдиних методологiчних принципiв, 
встановлених норматiвно- правовими актами України i принципами Облiкової полiтики пiдприємства. 
Керує роботами по розробцi, упровадженню i внесенню змiн в Облiкову полiтику пiдприємства. Планує, 
здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського i податкового облiку господарсько-фiнансової дiяльностi 
пiдприємства. Органiзовує контроль своєчасного вiддзеркалення на рахунках бухгалтерського облiку всiх 
господарських операцiй пiдприємства. Вимагає вiд всiх структурних пiдроздiлiв i працiвникiв пiдприємства 
неухильного дотри-мання порядку оформлення i уявлення до облiку первинних бухгалтерських документiв. 
Вживає всi необхiднi заходи для попередження виправлення записiв в первинних бухгалтерських 
документах, регiстрах бухгалтерського облiку i збереженнi оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi 
впродовж нормативно встановленого термiну. Здiйснює заходи за поданням повної, правдивої i 
неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi i рух грошових коштiв пiдприємства. 
Бере участь в пiдготовцi i наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiд-пис головного 
бухгалтера, органам вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затвер-джених формами i iнструкцiями. 
Забезпечує: Формування i функцiонування на пiдприємствi Облiкової полiтики; Рацiональну систему 
документообiгу ведення бухгалтерського i податкового облiку iз застосуванням засобiв автоматизованого 
облiку, дозволяючих здiйснювати контроль рацiонального i економiчного використовування матерiальних, 
трудових i фiнансових ресурсiв. Повний облiк активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй 
пiдприємства, своєчасне вiддзеркалення в бухгалтерському i податковому облiку операцiй, пов'язаних з їх 
рухом. Достовiрний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, 
робiт, послуг i результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства в порядку, встановленому 
чинним законодавством. Правильне нарахування i своєчасний перелiк платежiв до державного бюджету, 
внескiв на соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi 
термiни заборгованостi банкам по позиках, перерахування коштiв до фондiв економiчного стимулювання i 
iнших фондiв i резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства i 
внутрiшнiх нормативних документiв пiдприємства. Пiдготовку i оформлення матерiалiв по недостачах, 
розкраданнях грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контроль передачi в належних випадках 
цих матерi-алiв у вiддiл економiчної безпеки або слiдчi органи. Перевiрку органiзацiї бухгалтерського i 
податкового облiку i звiтностi в структур-них пiдроздiлах пiдприємства. Складання бухгалтерської i 
податкової звiтностi на основi даних бухгалтерського i податкового облiку, фiнансової звiтностi, первинних 
бухгалтерських документiв, їх пiдписання i надання у встановленi термiни до установ i органiзацiй. 
Здiйснення (сумiсно з iншими структурними пiдроздiлами пiдприємства) аналiзу гос-подарсько-фiнансової 
дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського i податко-вого облiку i звiтностi, в цiлях виявлення 
внутрiшньогосподарчих резервiв, попере-дження втрат i непродуктивних витрат, вдосконалення 
управлiнського облiку. Збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх в установленому 
порядку в архiв пiдприємства. Здiйснює контроль: Виконання Облiкової полiтики пiдприємства. 
Дотримання встановлених правил оформлення приймання i вiдпустки товарно-матерiальних цiнностей. 
Суворого дотримання фiнансової i касової дисциплiни. Дотримання встановлених правил проведення 
iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i 
платiжних зобов'язань. Стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської 
заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни. Законностi списання з бухгалтерських балансiв 
недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат. Органiзовує роботу по пiдготовцi пропозицiй керiвнику 



пiдприємства по: - Внесенню змiн в Облiкову полiтику пiдприємства, вибору форм бухгалтерського i 
податкового облiку вiдповiдно до специфiки дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних i 
операцiй; - розробцi системи i форм управлiнського облiку i правил документообiгу, додаткової системи 
рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначенню прав 
керiвникiв i окремих працiвникiв на пiдписання пер-винних i зведених облiкових документiв; - полiпшенню 
системи iнформацiйного забезпечення управлiння i шляхiв проходження обробленої iнформацiї до 
виконавцiв; - упровадженню автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням 
особливостей дiяльностi пiдприємства або удосконаленню дiючої; - забезпеченню збереження майна, 
рацiональному i ефективному використовуванню матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, залученню 
кредитiв i їх погашенню; видiленню на окремий баланс фiлiалiв, представництв i iнших вiдособлених 
пiдроздiлiв пiдприємства i включенню їх показникiв у фiнансову звiтнiсть предприятия. Керує 
працiвниками бухгалтерiї, розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. Проводить ознайомлення 
працiвникiв з нормативно-методичними документами i iнформацiйними матерiалами, що вiдносяться до їх 
роботи i виконання посадових обов'язкiв i функцiй, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Сприяє 
упровадженню системи управлiння охороною працi (СУОП) на пiдприємствi, здiйснює в межах засобiв 
бюджету пiдприємства її фiнансово-економiчне забезпечення. Здiйснює централiзований облiк витрачання 
грошових коштiв на виконання заходiв щодо охорони працi, передбачених колективним договором, рiчними 
i перспективними планами, а також на проведення наукових дослiджень, упровадження розробок по охоронi 
працi i соцiальний захист працiвникiв. Органiзовує пiдготовку звiтiв про витрачання засобiв на заходи щодо 
охорони працi i охорони навколишнього середовища за джерелами їх фiнансування. Контролює 
правильнiсть складання розрахунково-кошторисної документацiї по використовуванню засобiв на охорону 
працi i охорону навколишнього середовища, своєчасне узгодження i представлення встановлених звiтiв про 
цi витрати. Не допускає нецiльового витрачання засобiв пiдприємства, видiлених на охорону працi i охорону 
навколишнього середовища. Органiзовує перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв в бухгалтерiї. 
Працює на ПК як користувач в об'ємi наявних програм. Дотримує i контролює виконання пiдлеглими: - 
вимог нормативних документiв, введених в дiю у встановленому на пiдприємствi порядку; - наказiв, 
розпоряджень i усних вказiвок директора ПАТ " КЗВВ"; - умов зобов'язання про не розголошування i 
збереження комерцiйної таємницi; - правив i норм по охоронi i гiгiєнi працi, пожежної i екологiчної безпеки; 
- правил внутрiшнього трудового розпорядку. 
За виконання обов" язкiв головного бухгалтера у 2015 роцi отримала винагороду в сумi 206269.67 грн., в 
натуральнiй формi винагороду не отримувала. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Посади, якi обiймала посадова особа протягом 5 років: головний бухгалтер. 
На інших підприємствах посад не займає. 
 
1) посада Голова наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Крайній Сергій Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних 

4) рік народження** 1974 
5) освіта** Вища, бухгалтерський облик і аудит, економіст Харьківський 

економічний  університет 
6) стаж роботи (років)** 22 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Директор по финансам, ТОВ "Внешпромресурси" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2015 3 роки 

9) опис    Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням " Про Наглядову раду Публічного 
акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними 
зборами акціонерів (Протокол засiдання Наглядової ради ПАТ " КЗВВ" № 06/2015-01 вiд 26.06.2015 р).  
Голова Наглядової ради: 1) координує роботу Наглядової ради;2) скликає засідання Наглядової ради, 
забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;3) запрошує для участі у 
засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; 4) головує на засіданнях 
Наглядової ради; 5) організує голосування методом опитування; 6) укладає від імені Товариства контракт 
(трудовий договір) з Генеральним директором; 7) Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової 
ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки 
комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 8) підписує листи, 
протоколи та інші документи Наглядової ради; 9) забезпечує зберігання протоколів та засвідчує копії або 
витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів членам Наглядової ради, Генеральному 
директору та іншим зацікавленим особам; 10) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій 
раді, та організує підготовку відповідей; 11) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності 
Наглядової ради. 
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом 
Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної 
компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими 
регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, 



Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію. 2. Прийняття рішення про проведення річних та 
позачергових Загальних зборів. Також Наглядова рада має наступні повноваження: 1. Визначення основних 
напрямів діяльності Товариства, затвердження річних бюджетів, інвестиційних планів і бізнес-планів 
Товариства, а також змін  до них; 2. Визначення основних правил Товариства щодо: 1)господарської 
діяльності і маркетингу; 2) інвестиційної і кадрової політики; 3)політики (визначення умов) ціноутворення 
(якщо політика ціноутворення стосується правочинів Товариства з будь-яким з товариств, що зазначені у 
переліку афілійованих компаній, який  затверджується Наглядовою радою); 3. Надання  Директору 
попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної 
фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, пожертвувача або особи, що надає 
безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору 
сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 
(п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ, з 
розрахунку на календарний квартал; 2) реалізацію інвестиційних проектів поза затвердженими 
інвестиційними планами незалежно від вартості інвестицій; 3) призначення, переведення або звільнення з 
посад (крім звільнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступників Директора та керівників 
всіх структурних підрозділів Товариства; 4)  прийняття рішень про притягнення до майнової 
відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради; 4. Розгляд та 
формування позиції стосовно висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться 
Ревізійною комісією, та висновків зовнішнього аудитора; 5. Затвердження правил процедури   та внутрішніх 
положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних 
принципів Товариства щодо технічної, інформаційної політики, політики (визначення умов) формування 
цін на нову продукцію; 7. Розгляд звернень та скарг Акціонерів; 8. Призначення представників Товариства 
для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями 
(частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і 
вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких 
підприємницьких  товариств або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту 
конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 10. Ініціювання 
проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності 
Товариства; 11. Надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до 
колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 12. 
здійснення інших повноважень згідно зі Статутом та Законом. До обов'язків члена Наглядової ради 
Товариства належить: 1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, 
обачливість та належну обережність. 2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, 
Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та 
іншими внутрішніми документами Товариства. 3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та 
Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах, засіданнях 
Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти Голову наглядової ради про 
неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини 
відсутності. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів. 
Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх 
посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів. 6. 
Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не 
мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх 
осіб. 7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Генерального 
директора про втрату статусу акціонера Товариства. 8. Утримуватися від дій, які можуть призвести до 
втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової 
ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та 
Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність 
та фінансовий стан Товариства.  
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена та Голови Наглядової ради не 
одержує. У звітному році, 28 квітня 2015 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ " КЗВВ" № 
37/2015), було прийнято рішення щодо припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства, 
компанії UMZ TRADE HOUSE INC, у зв'язку зi змiною складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради 
Крайнього Сергiя Володимировича було обрано на засіданні Наглядової ради 26.06.2015, Протокол 
засідання Наглядової ради ПАТ " КЗВВ" № 06/2015-01 від 26.06.2015 р., строком на 3 роки. 
Посади потягом останніх пяти років : директор по фінансам ТОВ " Внешпромресурси" 
Змін протягом року не було. 
Непогашеної судимості не має. 
 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Близнюк Сергій Анатоліївич 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних 

4) рік народження** 1971 
5) освіта** Вища, Краматорський індустріальний інститут, інженер-



металург 
6) стаж роботи (років)** 27 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Енергомашспецсталь", заступник генерального 
директора з перспективного розвитку 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2015 3 роки 

9) опис    Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням " Про Наглядову раду Публічного 
акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними 
зборами акціонерів (Протокол № 37/2015 від 28.04.2015). До компетенції Наглядової ради належить 
вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення 
Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. 
Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію. 2. 
Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів. Також Наглядова рада має 
наступні повноваження: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних 
бюджетів, інвестиційних планів і бізнес-планів Товариства, а також змін  до них; 2. Визначення основних 
правил Товариства щодо: 1)господарської діяльності і маркетингу; 2) інвестиційної і кадрової політики; 
3)політики (визначення умов) ціноутворення (якщо політика ціноутворення стосується правочинів 
Товариства з будь-яким з товариств, що зазначені у переліку афілійованих компаній, який  затверджується 
Наглядовою радою); 3. Надання  Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з 
договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості 
дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент 
укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або 
безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї 
суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалізацію 
інвестиційних проектів поза затвердженими інвестиційними планами незалежно від вартості інвестицій; 3) 
призначення, переведення або звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням) головного 
бухгалтера, заступників Директора та керівників всіх структурних підрозділів Товариства; 4)  прийняття 
рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім 
членів Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позиції стосовно висновків, матеріалів перевірок та 
службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків зовнішнього аудитора; 5. 
Затвердження правил процедури   та внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що 
затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципів Товариства щодо технічної, 
інформаційної політики, політики (визначення умов) формування цін на нову продукцію; 7. Розгляд 
звернень та скарг Акціонерів; 8. Призначення представників Товариства для участі в роботі органів 
управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких 
володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які 
пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких  товариств 
або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та 
відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 10. Ініціювання проведення позачергових 
ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 11. Надання Директору 
рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в 
тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 12. здійснення інших повноважень згідно зі 
Статутом та Законом. До обов'язків члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Діяти в інтересах 
Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і 
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність. 2. Керуватися у 
своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між 
членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства. 3. Виконувати 
рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у річних та 
позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно 
повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової 
ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил 
та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що 
перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні 
або потенційні конфлікти інтересів. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. 
Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена 
Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх 
інтересах або в інтересах третіх осіб. 7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову 
раду та Генерального директора про втрату статусу акціонера Товариства. 8. Утримуватися від дій, які 
можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати 
незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі 
про це Наглядову раду та Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну 
інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.  
Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради одержав у 2015 році в сумі 34809,52грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом 5 останніх 
років: заступник генерального директора ПАТ " ЕМСС". Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. 
Краматорськ. 



У звітному році, 28 квітня 2015 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ " КЗВВ" № 37/2015), 
було прийнято рішення щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, та прийнято 
рішення про обрання Близнюка Сергій Анатолійович членом Наглядової ради Товариства на строк 3 роки. 
 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Близнюк Олена Володимірівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних 

4) рік народження** 1972 
5) освіта** Новоросійський комунально-будівний технікум, рік 

закінчення: 1991, спеціальність: технік газового господарства. 
6) стаж роботи (років)** 24 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Альфамет", головний економіст 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2015 3 роки 

9) опис    Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням " Про Наглядову раду Публічного 
акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними 
зборами акціонерів (Протокол № 37/2015 від 28.04.2015). До компетенції Наглядової ради належить 
вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення 
Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. 
Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію. 2. 
Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів. Також Наглядова рада має 
наступні повноваження: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних 
бюджетів, інвестиційних планів і бізнес-планів Товариства, а також змін  до них; 2. Визначення основних 
правил Товариства щодо: 1)господарської діяльності і маркетингу; 2) інвестиційної і кадрової політики; 
3)політики (визначення умов) ціноутворення (якщо політика ціноутворення стосується правочинів 
Товариства з будь-яким з товариств, що зазначені у переліку афілійованих компаній, який  затверджується 
Наглядовою радою); 3. Надання  Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з 
договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості 
дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент 
укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або 
безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї 
суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалізацію 
інвестиційних проектів поза затвердженими інвестиційними планами незалежно від вартості інвестицій; 3) 
призначення, переведення або звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням) головного 
бухгалтера, заступників Директора та керівників всіх структурних підрозділів Товариства; 4)  прийняття 
рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім 
членів Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позиції стосовно висновків, матеріалів перевірок та 
службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків зовнішнього аудитора; 5. 
Затвердження правил процедури   та внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що 
затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципів Товариства щодо технічної, 
інформаційної політики, політики (визначення умов) формування цін на нову продукцію; 7. Розгляд 
звернень та скарг Акціонерів; 8. Призначення представників Товариства для участі в роботі органів 
управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких 
володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які 
пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких  товариств 
або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та 
відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 10. Ініціювання проведення позачергових 
ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 11. Надання Директору 
рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в 
тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 12. здійснення інших повноважень згідно зі 
Статутом та Законом. До обов'язків члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Діяти в інтересах 
Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і 
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність. 2. Керуватися у 
своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між 
членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства. 3. Виконувати 
рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у річних та 
позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно 
повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової 
ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил 
та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що 
перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні 
або потенційні конфлікти інтересів. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. 
Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена 



Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх 
інтересах або в інтересах третіх осіб. 7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову 
раду та Генерального директора про втрату статусу акціонера Товариства. 8. Утримуватися від дій, які 
можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати 
незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі 
про це Наглядову раду та Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну 
інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.  
Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради одержала  у 2015році в сумі 34809,52грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 
У звітному році, 28 квітня 2015 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ " КЗВВ" № 37/2015), 
було прийнято рішення щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у тому числі і 
Хертеля Отто Дитмара у зв'язку зв'язку зі зміною наглядової ради (були обрані Загальними зборами 
акціонерів ПАТ " КЗВВ" 28 квітня 2014 року, строком на 3 роки) та рішення про обрання Близнюк Олена 
Володимирівна членом Наглядової ради Товариства на строк 3 роки.  
Посади, якi обiймав протягом 5 років: економіст, головний економіст ТОВ " Альфамет", м.Краматорськ, 
вул.Щербакова, 14. 
 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Чащина Катерина Олегівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних 

4) рік народження** 1982 
5) освіта** Вища, Донецький державний унiверситет, економiст 
6) стаж роботи (років)** 11 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Економiст з фiнансової роботи ПАТ "ЕМСС" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2015 3 роки 

9) опис    Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням " Про Наглядову раду Публічного 
акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними 
зборами акціонерів (Протокол № 37/2015 від 28.04.2015). До компетенції Наглядової ради належить 
вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення 
Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. 
Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію. 2. 
Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів. Також Наглядова рада має 
наступні повноваження: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних 
бюджетів, інвестиційних планів і бізнес-планів Товариства, а також змін  до них; 2. Визначення основних 
правил Товариства щодо: 1)господарської діяльності і маркетингу; 2) інвестиційної і кадрової політики; 
3)політики (визначення умов) ціноутворення (якщо політика ціноутворення стосується правочинів 
Товариства з будь-яким з товариств, що зазначені у переліку афілійованих компаній, який  затверджується 
Наглядовою радою); 3. Надання  Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з 
договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості 
дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент 
укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або 
безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї 
суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалізацію 
інвестиційних проектів поза затвердженими інвестиційними планами незалежно від вартості інвестицій; 3) 
призначення, переведення або звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням) головного 
бухгалтера, заступників Директора та керівників всіх структурних підрозділів Товариства; 4)  прийняття 
рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім 
членів Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позиції стосовно висновків, матеріалів перевірок та 
службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків зовнішнього аудитора; 5. 
Затвердження правил процедури   та внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що 
затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципів Товариства щодо технічної, 
інформаційної політики, політики (визначення умов) формування цін на нову продукцію; 7. Розгляд 
звернень та скарг Акціонерів; 8. Призначення представників Товариства для участі в роботі органів 
управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких 
володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які 
пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких  товариств 
або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та 
відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 10. Ініціювання проведення позачергових 
ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 11. Надання Директору 
рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в 
тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 12. здійснення інших повноважень згідно зі 
Статутом та Законом. До обов'язків члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Діяти в інтересах 



Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і 
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність. 2. Керуватися у 
своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між 
членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства. 3. Виконувати 
рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у річних та 
позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно 
повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової 
ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил 
та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що 
перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні 
або потенційні конфлікти інтересів. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. 
Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена 
Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх 
інтересах або в інтересах третіх осіб. 7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову 
раду та Генерального директора про втрату статусу акціонера Товариства. 8. Утримуватися від дій, які 
можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати 
незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі 
про це Наглядову раду та Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну 
інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.  
 Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не одержує. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У звітному році, 28 квітня 2015 р. 
(Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ " КЗВВ" № 37/2015), було прийнято рішення щодо 
обрання Чащиної Катерини Олегівни членом Наглядової ради Товариства на строк 3 роки.  
Посади, якi обiймав протягом 5 років: економіст з фінансової роботи фінансового відділу, провідного 
економіста відділу корпоративного управління ПАТ " ЕМСС", Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. 
Краматорськ. 
 
 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Киян Марина Володимирівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних 

4) рік народження** 1982 
5) освіта** Донецький національний університет і отримала повну вищу 

освіту за спеціальністю "Правознавство" 
6) стаж роботи (років)** 11 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Начальник юридичного відділу  ПАТ "КЗВВ" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2015 3 роки 

9) опис    Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням " Про Наглядову раду Публічного 
акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними 
зборами акціонерів (Протокол № 37/2015 від 28.04.2015). До компетенції Наглядової ради належить 
вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення 
Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. 
Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію. 2. 
Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів. Також Наглядова рада має 
наступні повноваження: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних 
бюджетів, інвестиційних планів і бізнес-планів Товариства, а також змін  до них; 2. Визначення основних 
правил Товариства щодо: 1)господарської діяльності і маркетингу; 2) інвестиційної і кадрової політики; 
3)політики (визначення умов) ціноутворення (якщо політика ціноутворення стосується правочинів 
Товариства з будь-яким з товариств, що зазначені у переліку афілійованих компаній, який  затверджується 
Наглядовою радою); 3. Надання  Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з 
договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості 
дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент 
укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або 
безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї 
суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалізацію 
інвестиційних проектів поза затвердженими інвестиційними планами незалежно від вартості інвестицій; 3) 
призначення, переведення або звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням) головного 
бухгалтера, заступників Директора та керівників всіх структурних підрозділів Товариства; 4)  прийняття 
рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім 
членів Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позиції стосовно висновків, матеріалів перевірок та 
службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків зовнішнього аудитора; 5. 
Затвердження правил процедури   та внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що 



затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципів Товариства щодо технічної, 
інформаційної політики, політики (визначення умов) формування цін на нову продукцію; 7. Розгляд 
звернень та скарг Акціонерів; 8. Призначення представників Товариства для участі в роботі органів 
управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких 
володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які 
пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких  товариств 
або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та 
відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 10. Ініціювання проведення позачергових 
ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 11. Надання Директору 
рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в 
тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 12. здійснення інших повноважень згідно зі 
Статутом та Законом. До обов'язків члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Діяти в інтересах 
Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і 
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність. 2. Керуватися у 
своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між 
членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства. 3. Виконувати 
рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у річних та 
позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно 
повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової 
ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил 
та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що 
перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні 
або потенційні конфлікти інтересів. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. 
Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена 
Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх 
інтересах або в інтересах третіх осіб. 7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову 
раду та Генерального директора про втрату статусу акціонера Товариства. 8. Утримуватися від дій, які 
можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати 
незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі 
про це Наглядову раду та Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну 
інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.  
 Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради одержала у 2015 році в сумі 34809,52грн.. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У звітному році, 28 квітня 2015 р. 
(Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ " КЗВВ" № 37/2015), було прийнято рішення щодо 
обрання Киян Марини Вололодимирівни членом Наглядової ради Товариства. на строк 3 роки.  
Посади, якi обiймав протягом 5 років: заступник начальника юридичного відділу, начальник юридичного 
відділу ПАТ " КЗВВ"  
 
 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Ульященко Людмила Андріївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних 

4) рік народження** 1968 
5) освіта** Вища, Хабаровський інститут народного господарства, рік 

закінчення - 1989, спеціальність: планування промисловості, 
кваліфікація: економіст 

6) стаж роботи (років)** 26 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Директор з економічних питань ПАТ "ЕМСС" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2015 3 роки 

9) опис    Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням " Про Наглядову раду Публічного 
акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними 
зборами акціонерів (Протокол № 37/2015 від 28.04.2015).  Повноваження та обов'язки посадової особи 
визначенi Статутом Товариства та Положенням " Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства 
" Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними зборами акціонерів 
(Протокол № 33/2011 від 26.04.2011). До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, 
передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради 
Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї 
компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком 
Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію. 2. Прийняття рішення про 
проведення річних та позачергових Загальних зборів. Також Наглядова рада має наступні повноваження: 1. 
Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних бюджетів, інвестиційних 
планів і бізнес-планів Товариства, а також змін  до них; 2. Визначення основних правил Товариства щодо: 
1)господарської діяльності і маркетингу; 2) інвестиційної і кадрової політики; 3)політики (визначення умов) 



ціноутворення (якщо політика ціноутворення стосується правочинів Товариства з будь-яким з товариств, 
що зазначені у переліку афілійованих компаній, який  затверджується Наглядовою радою); 3. Надання  
Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, 
безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, пожертвувача або 
особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) 
такого договору сукупна сума або вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги 
перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Офіційним 
курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалізацію інвестиційних проектів поза 
затвердженими інвестиційними планами незалежно від вартості інвестицій; 3) призначення, переведення 
або звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступників 
Директора та керівників всіх структурних підрозділів Товариства; 4)  прийняття рішень про притягнення 
до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради; 
4. Розгляд та формування позиції стосовно висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що 
проводяться Ревізійною комісією, та висновків зовнішнього аудитора; 5. Затвердження правил процедури   
та внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 6. 
визначення основних принципів Товариства щодо технічної, інформаційної політики, політики (визначення 
умов) формування цін на нову продукцію; 7. Розгляд звернень та скарг Акціонерів; 8. Призначення 
представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або 
господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, 
акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як 
засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких  товариств або господарських об'єднань; 9. 
Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять 
комерційну таємницю Товариства; 10. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських 
перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 11. Надання Директору рекомендацій з питань 
розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій 
щодо змісту колективного договору; 12. здійснення інших повноважень згідно зі Статутом та Законом. До 
обов'язків члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, 
розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає 
необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність. 2. Керуватися у своїй діяльності 
чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом 
Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства. 3. Виконувати 
рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у річних та 
позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно 
повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової 
ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил 
та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що 
перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні 
або потенційні конфлікти інтересів. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. 
Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена 
Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх 
інтересах або в інтересах третіх осіб. 7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову 
раду та Генерального директора про втрату статусу акціонера Товариства. 8. Утримуватися від дій, які 
можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати 
незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі 
про це Наглядову раду та Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну 
інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.  
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв не одержує. У звітному році, 28 
квітня 2015 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ " КЗВВ" № 37/2015), було прийнято 
рішення щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у тому числі і KZTS 
HOLDINGS LIMITED, у зв'язку зв'язку зі зміною наглядової ради(були обрані Загальними зборами 
акціонерів ПАТ " КЗВВ" 36/2014 вiд 28.04.2014 року строком на 3 роки) та рішення про обрання Ульященко 
Людмила Андріївна членом Наглядової ради Товариства на строк 3 роки. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом 5 останніх років: ПАТ " ЕМСС" - 
директор з економічних питань Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. 
 
1) посада Голова ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Савчук Тетяна Вікторівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних 

4) рік народження** 1980 
5) освіта** Вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя, 

"Фiнанси", економiст 
6) стаж роботи (років)** 14 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ЕМСС", Заст. Начальника вiддiлу-начальник бюро 
вiддiлу корпоративного управлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2014 3 роки 



9) опис    Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначені у Положенні " Про ревізійну комісію ПАТ " КЗВВ". Голова ревiзiйної комiсiї: 
органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує 
порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; доповiдає про 
результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi 
Товариства; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Голова 
Ревiзiйної комiсiї має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, 
необхiднi для належного виконання покладених на неї функцій, отримувати під час проведення перевірок 
усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до 
компетенції Ревізійної комісії; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності 
та перевіряти їх фактичну наявність;  ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради з 
метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або 
виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозиції щодо усунення 
виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності 
Товариства; залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, 
експертів, аудиторів. Обов'язки ревізійної комісії: - проводити планові та позапланові перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати 
їх Загальним зборам, та/або Наглядовій раді, та/або ініціатору проведення перевірки; -  доповідати 
Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і 
порушення; - негайно інформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та 
зловживань, які виявлені під час перевірок; - здійснювати контроль за усуненням виявлених під час 
перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню; - вимагати 
скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення  загрози суттєвим інтересам Товариства або 
виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов'язки члена ревізійної комісії: - 
брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; - завчасно повідомляти про неможливість участі 
у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися всіх 
встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з 
обмеженим доступом; - не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не 
мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх 
осіб; - надавати Генеральному директору, Наглядовій раді, Загальним зборам повну і точну інформацію про 
діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії несуть 
відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії 
відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків. 
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв Голови ревiзiйної комiсiї не 
одержує. 28 квітня 2014 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ " КЗВВ" № 36/2014), було 
прийнято рішення щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у тому числі і 
Савчук Тетяни Вікторівни, у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень (були обрані Загальними 
зборами акціонерів ПАТ " КЗВВ" 26 квітня 2011 року строком на 3 роки) та рішення про обрання Савчук 
Тетяни Вікторівни членом Ревізійної комісії на новий строк, 3 роки. Змін протягом року не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Посади, якi обiймала протягом 5 останніх років: ПАТ " ЕМСС" - заступник начальника корпоративного 
управлiння, Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. 
 
1) посада Член ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Штанов Сергій Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних 

4) рік народження** 1967 
5) освіта** Вища, Донецький державний унiверситет, "Прикладна 

математика", вчитель математики 
6) стаж роботи (років)** 31 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПП "Прай", заступник директора по комерцiйним питанням 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2014 3 роки 

9) опис    Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Ревiзiйна комiсiя здiйснює 
контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя 
щорiчно проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк для 
подання Наглядовiй радi та Загальним зборам висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства. 
Член Ревiзiйної комiсiї має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, 
необхiднi для належного виконання покладених на неї функцій, отримувати під час проведення перевірок 
усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до 
компетенції Ревізійної комісії; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності 
та перевіряти їх фактичну наявність;  ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради з 
метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або 
виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозиції щодо усунення 



виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності 
Товариства; залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, 
експертів, аудиторів. Обов'язки ревізійної комісії: - проводити планові та позапланові перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати 
їх Загальним зборам, та/або Наглядовій раді, та/або ініціатору проведення перевірки; -  доповідати 
Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і 
порушення; - негайно інформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та 
зловживань, які виявлені під час перевірок; - здійснювати контроль за усуненням виявлених під час 
перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню; - вимагати 
скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення  загрози суттєвим інтересам Товариства або 
виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов'язки члена ревізійної комісії: - 
брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; - завчасно повідомляти про неможливість участі 
у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися всіх 
встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з 
обмеженим доступом; - не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не 
мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх 
осіб; - надавати Генеральному директору, Наглядовій раді, Загальним зборам повну і точну інформацію про 
діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії несуть 
відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії 
відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків. 
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
28 квітня 2014 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ " КЗВВ" № 36/2014), було прийнято 
рішення щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у тому числі і Штанова 
Сергія Васильовича у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень (були обрані Загальними зборами 
акціонерів ПАТ " КЗВВ" 26 квітня 2011 року строком на 3 роки) та рішення про обрання Штанова Сергія 
Васильовича членом Ревізійної комісії на новий строк, 3 роки. Змін протягом року не було. 
Посади, якi обiймав протягом 5 років: ПАТ " ЕМСС" - начальник бюро методологiї i ревiзiї головної 
бухгалтерiї, Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. 
 
1) посада Член ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Приходько Лілія Михайлівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних 

4) рік народження** 1967 
5) освіта** Вища, КII, "Пiдйомно-транспортнi механiзми", iнженер-

механiк; Краматорський технологiчний технiкум, 
"Бухгалтерський облiк", бухгалтер 

6) стаж роботи (років)** 28 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

КМП "СКС", бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

28.04.2014 3 роки 

9) опис    Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Ревiзiйна комiсiя здiйснює 
контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя 
щорiчно проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк для 
подання Наглядовiй радi та Загальним зборам висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства. 
Член Ревiзiйної комiсiї має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, 
необхiднi для належного виконання покладених на неї функцій, отримувати під час проведення перевірок 
усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до 
компетенції Ревізійної комісії; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності 
та перевіряти їх фактичну наявність;  ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради з 
метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або 
виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозиції щодо усунення 
виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності 
Товариства; залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, 
експертів, аудиторів. Обов'язки ревізійної комісії: - проводити планові та позапланові перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати 
їх Загальним зборам, та/або Наглядовій раді, та/або ініціатору проведення перевірки; -  доповідати 
Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і 
порушення; - негайно інформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та 
зловживань, які виявлені під час перевірок; - здійснювати контроль за усуненням виявлених під час 
перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню; - вимагати 
скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення  загрози суттєвим інтересам Товариства або 
виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов'язки члена ревізійної комісії: - 
брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; - завчасно повідомляти про неможливість участі 



у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися всіх 
встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з 
обмеженим доступом; - не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не 
мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх 
осіб; - надавати Генеральному директору, Наглядовій раді, Загальним зборам повну і точну інформацію про 
діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії несуть 
відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії 
відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.  
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
28 квітня 2014 р. (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ " КЗВВ" № 36/2014), було прийнято 
рішення щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у тому числі і Приходько Лілії 
Михайлівні у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень (були обрані Загальними зборами акціонерів 
ПАТ " КЗВВ" 26 квітня 2011 року строком на 3 роки) та рішення про обрання Приходько Лілії Михайлівні 
членом Ревізійної комісії на новий строк, 3 роки. Змін протягом року не було. 
Посади, якi обiймала протягом 5 років: ПАТ " ЕМСС" - бюро методологiї i ревiзiї головної бухгалтерiї - 
бухгалтер ревiзор 1 категорiї, Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

Привілейовані 
іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Директор Бондар Юрiй Григорович 
Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Лобунець Вiкторiя 
Миколаївна 

Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних 

0 0 0 0 0 0 

Голова наглядової 
ради 

Крайнiй Сергiй 
Володимирович 

Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних 

0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Близнюк Сергiй 
Анатолiївич 

Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних 

15000 0.01050420168 15000 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Близнюк Олена 
Володимiрiвна 

Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних 

0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Чащина Катерина 
Олегiвна 

Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних 

0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Киян Марина 
Володимирiвна 

Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних 

0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Ульященко Людмила 
Андрiївна 

Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

10 0.0000070028 10 0 0 0 

Голова ревiзiйної 
комiсiї 

Савчук Тетяна Вiкторiвна 
Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Штанов Сергiй 
Васильович 

Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних 

10 0.0000070028 10 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Приходько Лiлiя 
Михайлiвна 

Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних 

10 0.0000070028 10 0 0 0 

Усього 15030 0.01052521008 15030 0 0 0 



 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

KZTS HOLDINGS LIMITED 
депонент номiнального 

утримувача 
д/н 

КIПР" 1082  д/н Nicosia Kyriakou 
Matsi,16 EAGLE HOUSE 10 fl., Agioi 

Omologities P.C. 1082 
139514109 97.698955882353 139514109 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Усього 139514109 97.698955882353 139514109 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   
Дата проведення 28.04.2015 
Кворум зборів 97.7259 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання лiчильної комiсiї. 
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв та порядку голосування 
на Загальних зборах. 
3. Звiт Директора про результати фiнансово _ господарської дiяльностi ПАТ КЗВВ за 
2014 рiк. 
4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово- 
господарської дiяльностi ПАТ КЗВВ за 2014 рiк. Затвердження звiту та висновкiв 
Ревiзора Товариства. 
5. Звiт Наглядової ради ПАТ КЗВВ  за 2014 рiк. 
6. Затвердження рiчних результатiв i звiтiв про дiяльнiсть ПАТ КЗВВ  за 2014 рiк. 
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку ПАТ КЗВВ  за 2014 рiк. 
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 
9. Затвердження плану розподiлу прибутку Товариства на 2015 рiк. 
10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 
11. Змiна кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ КЗВВ . 
12. Внесення змiн до Статуту ПАТ КЗВВ , повязаних зi змiною кiлькостi членiв 
Наглядової ради ПАТ КЗВВ  та затвердження таких змiн, оформлених у виглядi 
додатку до Статуту ПАТ КЗВВ . 
13. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду ПАТ КЗВВ , пов_язаних зi змiною 
кiлькостi членiв Наглядової ради ПАТ КЗВВ . 
14. Обрання/переобрання членiв Наглядової ради Товариства. 
15. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових або трудових договорiв з членами Наглядової ради. 
 
З першого питання порядку денного Обрання лiчильної комiсiї 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За  139 552 591 голосiв або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах; 
Проти - немає; 
Утрималися - немає. 
ВИРIШИЛИ:Обрати до складу лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КЗВВ 
наступнi кандидатури: 
- Котову Наталiю Володимирiвну _ iнженера з пiдготовки кадрiв 2 категорiї вiддiлу 
кадрiв та пiдготовки персоналу ПАТ КЗВВ - головою лiчильної комiсiї; 
- Левченко Олену Олександрiвну - економiста з планування 2 категорiї економiчного 
бюро ПАТ КЗВВ- членом лiчильної комiсiї; 
- Задорожню Раїсу Петрiвну - провiдного iнженера з органiзацiї та нормування працi 
бюро органiзацiї працi та заробiтної плати ПАТ КЗВВ - членом лiчильної комiсiї; 
- Орлову Олену Юрiївну - провiдного економiста з планування економiчного бюро 
ПАТ КЗВВ - членом лiчильної комiсiї 
 
З другого питання порядку денного Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв та 
порядку голосування на Загальних зборах. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За  139 552 591 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ 
КЗВВ; 
Проти - немає; 
Утрималися - немає. 
ВИРIШИЛИ: Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування на 
загальних зборах. 
 
З третього питання порядку денного Звiт Директора про результати фiнансово _ господарської дiяльностi 
ПАТ КЗВВ за 2014 рiк. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За - 139 547 517 голосiв або 99,9964 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Проти - немає; 
Утрималися - 5 074 голосiв або 0,0036 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ. 
ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт Директора про фiнансово _ господарську дiяльнiсть ПАТ КЗВВ за 2014 рiк. 



 
З четвертого питання порядку денного Звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ КЗВВ за 2014 рiк. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора 
Товариства 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За - 139 547 517 голосiв або 99,9964 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Проти - немає; 
Утрималися - 5 074 голосiв або 0,0036 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ. 
ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ КЗВВ за 2014 рiк. 
 
З п'ятого питання порядку денного Звiт Наглядової ради ПАТ КЗВВ за 2014 рiк 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За _ 139 529 272 голосiв або 99,983 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Проти - 20 222 голосiв або 0,015 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ.; 
Утрималися - 3 097 голосiв або 0,002 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ. 
ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ КЗВВ за 2014 рiк. 
 
З шостого питання порядку денного Затвердження рiчних результатiв i звiтiв про дiяльнiсть ПАТ КЗВВ за 
2014 рiк 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За  139 531 969 голосiв або 99,9852 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Проти - 4 584 голосiв або 0,0033 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Утрималися  16 038 голосiв або 0,0115 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ. 
ВИРIШИЛИ:Затвердити рiчнi результати i звiти про дiяльнiсть ПАТ КЗВВ за 2014 рiк, а саме:- рiчну 
фiнансову звiтнiсть Товариства, рiчний баланс на 31.12.2014 року з валютою 783099тис. грн. i Звiт про 
фiнансовi результати за 2014 рiк зi збитком 247052 тис. грн.. 
 
З сьомого питання порядку денного Затвердження порядку розподiлу прибутку ПАТ КЗВВ за 2014 рiк. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За 139 521 488 голосiв або 99,9777 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Проти  30 331 голосiв або 0,0218 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Утрималися - 772 голосуючих акцiй або 0,0005 % голосуючих акцiй акцiонерiв, присутнiх на 
Загальних зборах. 
ВИРIШИЛИ: 
1. У зв_язку з наявнiстю збитку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк у розмiрi 247052 тис. грн. розподiл прибутку за пiдсумками роботи 
Товариства у 2014 роцi не здiйснювати. 
2. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати 
 
З восьмого питання порядку денного Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За  139 530 412 голосiв або 99,984 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Проти - 22 149 голосiв або 0,0159 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Утрималися  30 голосiв або 0,0001 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ. 
ВИРIШИЛИ: 
Визначити основними напрямами дiяльностi Товариства на 2015 рiк: 
- стабiлiзацiя фiнансово-господарського положення Товариства; 
- залучення замовникiв; 
- пiдвищення ефективностi виробничої дiяльностi за рахунок зниження витрат 
виробництва, економiї матерiальних та трудових ресурсiв; 
- виготовлення товарної продукцiї на суму 227,2 млн.грн.; 
- отримання доходу вiд реалiзацiї товарної продукцiї у розмiрi 236,6 млн. грн.; 
- забезпечення в 2015 роцi беззбиткового фiнансового результату робiт. 
 
З дев'ятого питання порядку денного Затвердження плану розподiлу прибутку Товариства на 2015 рiк 



ГОЛОСУВАЛИ: 
За  139 424 408 голосiв або 99,908 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Проти  125 056 голосiв або 0,09 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Утрималися  3 127 голосiв або 0,002 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ. 
ВИРIШИЛИ: 
Затвердити план розподiлу прибутку ПАТ КЗВВ на 2015 рiк: 
1.Чистий прибуток вiд реалiзацiї товарної продукцiї у розмiрi 216 млн. грн.; 
2.Валовий прибуток у розмiрi 43 млн. грн. з рентабельнiстю 20%; 
3.Чистий прибуток у розмiрi 3,0 млн. грн. з рентабельнiстю 1,4%; 
Прибуток, отриманий у 2015 роцi направити на фiнансування розвитку Товариства 
 
З десятого питання порядку денного:Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За _ 139 552 591 голосiв або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Проти - немає; 
Утрималися - немає. 
ВИРIШИЛИ: 
Припинити з 28.04.2015 р. повноваження членiв Наглядової ради Товариства: 
1.Компанiя UMZ TRADE HOUSE INC. 
2. Компанiя KZTS HOLDINGS LIMITED. 
3. Гизелер Бернд. 
4. Хертель Отто Димар. 
 
З одинадцятого питання порядку денного Змiна кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ КЗВВ 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За  139 520 925 голосiв або 99,978 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Проти  11 008 голосiв або 0,007 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Утрималися _ 20 658 голосiв або 0,015 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ. 
ВИРIШИЛИ: 
Збiльшити кiлькiсть членiв Наглядової ради ПАТ КЗВВ з 5 (п_яти) до 6 (шести) осiб. 
 
З дванадцятого питання порядку денного Внесення змiн до Статуту ПАТ КЗВВ, пов_язаних зi змiною 
кiлькостi членiв Наглядової ради ПАТ КЗВВ та затвердження таких змiн, оформлених у виглядi додатку 
до Статуту ПАТ КЗВВ. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За  139520496 голосiв або 99,12 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Проти  6976 голосiв або 0,87 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Утрималися  25119 голосiв або 0,01 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ. 
ВИРIШИЛИ: 
1. Внести змiни до Статуту ПАТ КЗВВ, повязанi зi змiною кiлькостi членiв Наглядової 
ради ПАТ КЗВВ, а також повязаних iз внесенням змiн до Закону України Про акцiонернi 
товариства вiдносно змiни кворуму, необхiдного для проведення Загальних зборiв 
акцiонерiв, i затвердити такi змiни, оформленi у виглядi додатку до Статуту ПАТ КЗВВ. А 
саме: Попередня редакцiя Статуту ПАТ КЗВВ 
Змiни до Статуту ПАТ КЗВВ 
10.9.2. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є 
власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй. 
10.9.2. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi 
сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. 
11.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну 
цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб _ акцiонерiв у кiлькостi 5 (п_яти)членiв строком на 3 
(три) роки. 
Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. 
Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. 
11.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi 
мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб _ акцiонерiв у кiлькостi 6 (шести) 
членiв строком на 3 (три) роки. 
Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв 
у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим 



акцiонером. 
11.15. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання Наглядової ради. Крiм того, 
рiшення можуть прийматися Наглядовою радоютакож без проведення засiдання, методом письмового 
опитування. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в 
ньому бере участь не менше 3 (трьох)членiв Наглядової ради. 
11.15. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання Наглядової 
ради. Крiм того, рiшення можуть прийматися Наглядовою радою також без проведення 
засiдання, методом письмового опитування. 
Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 3 (трьох) членiв 
Наглядової ради. 
2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати змiни до 
Статуту ПАТ КЗВВ, оформленi у виглядi окремого додатку. 
3. Уповноважити Голову Загальних зборiв виконати усi дiї, необхiднi для державної 
реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ КЗВВ, оформлених у виглядi окремого додатку. 
 
З тринадцятого питання порядку денного Внесення змiн до Положення про Наглядову раду ПАТ 
КЗВВ,повязаних зi змiною кiлькостi членiв Наглядової ради ПАТ КЗВВ 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За  139 520 496 голосiв або 99,977 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Проти  6 976 голосiв або 0,005 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Утрималися  25 119 голосiв або 0,08 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ. 
ВИРIШИЛИ: 
1. Внести змiни до Положення про Наглядову раду ПАТ КЗВВ, пов_язанi зi змiною 
кiлькостi членiв Наглядової ради ПАТ КЗВВ та затвердити їх у виглядi окремого додатку 
до Положення про Наглядову раду ПАТ КЗВВ. 
 
З чотирнадцятого питання порядку денного: Обрання/переобрання членiв Наглядової ради Товариства 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За обрання кандидата Ульященко Людмили Андрiївни - 139 541 064 голосiв. 
За обрання кандидата Близнюка Сергiя Анатолiйовича - 139 516 443 голосiв. 
За обрання кандидата Близнюк Олени Володимирiвни - 139 517 078 голосiв. 
За обрання кандидата Крайнього Сергiя Володимировича - 139 523 258 голосiв. 
За обрання кандидата Чащиної Катерини Олегiвни - 139 522 213 голосiв. 
За обрання кандидата Киян Марини Володимирiвни _ 139 529 414 голосiв. 
Проти щодо всiх кандидатiв _ 25 104 голосiв, що складає 0,0179 % вiд загальної кiлькостi 
голосiв з цього питання; 
Утрималися щодо всiх кандидатiв _ 140 972 голосiв що складає 0,1011 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв з цього питання. 
ВИРIШИЛИ: 
Обрати з 28.04.2015 членами Наглядової ради ПАТ КЗВВ, строком на 3 (три) роки: 
1. Ульященко Людмилу Андрiївну. 
2. Близнюка Сергiя Анатолiйовича. 
3. Близнюк Олену Володимирiвну. 
4. Крайнього Сергiя Володимировича. 
5. Чащину Катерину Олегiвну 
6. Киян Марину Володимирiвну. 
 
З п'ятнадцятого питання порядку денного Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, 
що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових або трудових договорiв з членами Наглядової ради. 
Голосували: 
За - 139520209 голосiв або 99,979% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Проти - 26333 голосiв або 0,019% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi 
у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ; 
Утримались - 3049 голосiв або 0,002% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ КЗВВ. 
ВИРIШИЛИ: 
1. Затвердити умови Договору з членом Наглядової Ради. 
2. Договори укласти на оплатнiй основi, з вiдшкодуванням витрат,повязанних з виконанням обовязкiв, 
передбачених Договором. 
3.Обрати Директора Товариства, Бондаря Юрiя Григоровича, уповноваженою особою для пiдписання 
зазначених Договорiв. 
 
 
 



 
 
 
 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозiтарiй України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 04071 м. Київ  Київ ВУЛИЦЯ НИЖНIЙ ВАЛ, будинок 17/8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рiшення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон 044 2796540 
Факс 044 2791322 
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозiтарiю цiнних паперiв 
Опис Надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах, 

обслуговує операцiї, щодо розмiщення цiнних паперiв  бездокументарної 
форми. 

 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ТОВ "Перша фондова брокерська компанiя" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33417537 
Місцезнаходження 83017 Донецька область д/н м.Донецьк пр. Iллiча буд. 17 Б 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ 286524 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна  комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

08.10.2013 

Міжміський код та телефон 062 3484485 
Факс 062 3484485 
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 
Опис "Перша Фондова Брокерська Компанiя" вiдкриває та обслуговує рахунки у 

цiнних паперах власникам iменних акцiй емiтента у зв'язку з переведенням 
випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну 
форму, а також здiйснює депозитарний облiк цiнних паперiв. 

 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

АТ "Страхова компанiя "АХА Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20474912 
Місцезнаходження 04070 м. Київ д/н м. Київ Еллiнська, 8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ 483288 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна Комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

17.09.2009 

Міжміський код та телефон +380 44 495-87-97 
Факс +380 44 495-87-97 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис  

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 
Добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби 
Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 
Добровiльне страхування залiзничного транспорту 



Добровiльне страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та 
iнших видiв водного транспорту) 
Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 
Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 
Добровiльне страхування майна [крiм залiзничного, наземного, 
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв 
водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] 
Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм 
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 
транспорту,вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника)] 
Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 
Добровiльне страхування фiнансових ризикiв 
Добровiльне страхування медичних витрат 
Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 
Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 
Обов"язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 
Обов"язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при 
перевезеннi небезпечних вантажiв 
Обов"язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi 
працюють в установах та органiзацiях, що фiнансуються з Державного 
бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних 
пожежних дружин (команд) 
Обов'язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що 
мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка 
може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, 
зберiгання чи використання цiєї зброї 
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями 
на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi 
об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 
Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 
наземних транспортних засобiв 

 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Аудиторська фiрма "Донаудитконсалт" ТОВ 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30998764 
Місцезнаходження 84432 Донецька область Краснолиманський смт.Ярова Красноармiйська, 

буд.7 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Свiдоцтво №2389 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон +380504718826 
Факс  
Вид діяльності Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку 
Опис АФ "Донаудитконсалт" ТОВ проводить аудиторськi перевiрки з питань 

пiдтвердження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну 
думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi ПАТ "КЗВВ" вимогам 
чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi 
вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод. 

 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.06.2010 413/1/10 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA0504381007 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.35 142800000 49980000.00 
0.00000000000

0 

Опис 

В 2015 роцi продажу акцiй ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування" на бiржi не вiдбувалось. Допуску в лiстiнг не було. Заяв на допуск в лiстiнг 
Товариство не подавало. Рiшення про додатковий випуск акцiй протягом 2015 року не приймалось. Розмiщення вiдкрите. Свiдоцтво вiд 13 листопада 2001 року 
№209/05/1/01 видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку анульовано.Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 
акцiй, виданого Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний № 34/1/08, дата реєстрацiї - 24.01.2008 року, дата видачi свiдоцтва - 
25.06.2008року. - анульоване. У зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй пiдприємство отримало нове свiдоцтво за № 413/1/10 вiд 16 червня 2010року. 

 



XI. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
1 травня 1937 року було закладено фундамент первi стка вi тчизняного важкого 
верстатобудування. Будi вництво було розпочато селянами, що з' їхались на 
будi вництво з найближчих околиць. 200 грабарi в- землекопi в жили в землянках i мали 
найпримi тивнi шi знаряддя працi - лопати, коннi пi дводи. Однак творчого i нтузi азму 
їм було не позичати - країна переживала потужний пi дйом, прагнення до будi вничої 
працi вi дчувалось у всьому. Темпи будi вництва вражали: вже до кi нця року було 
закладено основнi фундаменти, виставленi опорнi колони цехi в, розпочата кладка 
стi н i головних об' єктi в механо- складального цеху, побутових примi щень модельного 
цеху. Паралельно будувались житловi будинки, будi влi культурно- побутового 
призначення. Пi дприємство, що зароджувалось гостро потребувало у власних кадрах, 
тому було прийняте рi шення про створення навчального комбi нату. Кадрову проблему 
допомогли вирi шити i сусi ди- машинобудi вники Старокраматорського i 
Новокраматорського машинобудi вних заводi в, якi направляли на КЗВВ своїх 
досвi дчених робi тникi в, конструкторi в, технологi в. На початку 1939 року 
завершувалось будi вництво механо- складального корпуса, розпочато монтаж 
обладнання. А до середини року вже вступили в строй цехи: модельний, 
i нструментальний, механi чний №1 i №5. Продовжувалось будi вництво механо-
складального, ковальсько- термi чного цехi в, водопроводу. Швидкими темпами вi вся 
монтаж обладнання, засвоювались виробничi потужностi. Уже до осенi 1940 року 
колектив юного заводу випустив два перших вальцетокарних станка мод. 1945. 24 
лютого 1941 року виробнича комi сi я прийняла завод до експлуатацi ї. Цей день є днем 
народження Краматорського заводу важкого верстатобудування. Восени 1941 року завод 
було евакуйовано, демонтовано обладнання. Восени 1943 року став в i сторi ї заводу 
особливим етапом - часом другого народження. Молоде пi дприємство, практично 
розрушене вi йною, почало активно, надзвичайно швидкими темпами вi дновлюватись. З 
Новосибi рську - з евакуацi ї почали повертатись заводчани, якi вi дразу ж включились 
в роботу. Група водi їв зi брала i з запчастин машини i вже до початку 1944 року 
завод мав свi й первi сний транспорт. Вi йна ще продовжувалась, а на заводi вже 
працювало 527 осi б. Вi дчувалась гостра нестача всього - i перш за все, кадрi в. 
Вирi шено було створити на заводi рi знi курси. 9 травня 1945 р. Державна комi сi я 
прийняла перший пi слявоений верстат мод.1945. 1947 - 1950 рр. На заводi 
налагоджено серi йне виробництво слиткоразрезных верстатi в моделi 1865. 1952 рi к За 
створення спецi алi зованих вальцетокарных верстатi в мод. 1827 С i вальцешлифовальних 
мод. 3415 група конструкторi в ( Бондарчик Н. А., I ванi цький А. А., Овчаренко Ф. П.) 
удостоєна Державної Премi ї СРСР. 1950-1955 рр. Колектив заводу освоїв гамму важких 
токарних верстатi в. За цей перi од щорi чно збi льшується випуск валової продукцi ї на 
25%, продуктивнi сть працi - на 37%. 1955 рi к. Тi льки до цього року вдалося вийти з 
першого кризису заводу (1949-1951 рр.). Кi лькi сть випущених верстатi в досягло 
випуску 1948 р., чому сприяло успi шне засвоєння перших важких токарних верстатi в 
моделi 1660, 1670, 1680, 1682, 1683 i їх серi йне виробництво; випуск 
вальцетокарних верстатi в 1 А947, 1827 i 1824. Значно зросли експортнi поставки, в 
1953 роцi на експорт було вi дправлено 24 машини. 1956-1963 роки Випуск верстатi в 
продовжує рости; особливо результативним був 1958 рi к, коли було виготовлено 179 
верстатi в, на 34% бi льше нi ж у 1957 роцi. Дуже вдалою виявилась конструкцi я 
верстата моделi 1836. З деякими змi нами i удосконаленнями верстат випускається 
заводом майже 50 рокi в. Характерно, що вi н мав ще раз докорi нно вплинути на стан 
заводу i врятувати його вi д повного розвалу в 1992 роцi в умовах надзвичайної 
кризи. Особливо успi шно в 1958-1960 рр. розроблявся експорт i досягнув рi вня 32 
верстатi в в 1960 роцi. Однак, починаючи з 1961 року вi дбувалось постi йне зниження 
рi вня експортних поставок (13 верстатi в на рi к) через погi ршення взаємовi дносин з 
Китаєм, який на той час був одним з основних закордонних споживачi в продукцi ї. В 
1959 роцi були випущенi першi 4 верстати моделi 1832 Г ( ведучий конструктор I. З. 
Будняцький). В подальшому по типу цих верстатi в було спроектовано бi льш потужнi 
двохсуппортнi станки моделi КЖ1832 ( ведучий конструктор I. М. Готлi бойм), якi 
заслужили високу оцi нку споживачi в. В 1960 роцi були виготовленi вальценаплавочнi 
верстати моделi КЖ34. Це спi льна праця I нституту зварки i м. Патона i КЗВВ. 
I нститут розробив технологi ю механi зованої направки втальних валкi в, а 
конструктори заводу пi д керi вництвом начальника бюро Е. М. Городецького спроектували 
перший верстат. Вi н демонструвався на ВДНГ СРСР i одержав диплом першого ступеня. 
Всього заводом було випущено 120 вальценаплавочних верстатi в рi зних типi в. Вони 
успi шно працювали на металургi йних заводах України, Росi ї, Польщi, Болгарi ї, Куби, 
I ндi ї, Югославi ї, Туреччини, Нi герi ї. 1960-1961 роки: виготовлено 33 верстати на 
автоматичнi й лi нi ї 6 Л33 для обробки вагонних осей. Вони були вi дправленi в Нижнi й 
Тагi л - на " Уралвагонзавод". Для цi єї автоматичної лi нi ї, що не має аналогi в у 
свi товi й практицi, Московським СКБ АП була розроблена оригi нальна технологi я 



обробки осi. 1962-1963 роки - на цей перi од припадає дуже важлива для КЗВВ робота, 
яка визначила обличчя заводу на багато рокi в наперед - засвоєння нової гами важких 
токарних верстатi в моделi 1 А660, 1 А665, 1 А670, 1 А680. 1963 рi к - була випущена 
перша автоматична лi нi я, спроектована конструкторами заводу, для обробки 
графi тованих електродi в моделi КЖЛ1. Всi роботи - вi д проекту до випуску лi нi ї 
велись пi д керi вництвом начальника бюро Е. М. Городецького, ведучих конструкторi в 
I. З. Будняцького, А. М. Бондарчика. Добротнi сть проекту i якi сть виготовлення лi нi ї 
в теперi шнi й час пi дтверджується на Новочеркаському i Запорi зькому електродних 
заводах. 30 липня 1966 р. За дострокове виконання завдань семирi чки по випуску 
важких i унi кальних верстатi в Указом Президi ї Верховної Ради СРСР колектив 
нагороджений Орденом Трудового Червоного прапора. 22 липня 1967 р. Враховуючи 
прохання колективу, заводу привласнено i м' я В. Я. Чубаря. 1969 рi к. До 100 рi чницi 
з дня народження В.I. Ленi на випущений 3- х тисячний верстат моделi 1 А660. 1970 
рi к. За планом нової технi ки виготовлено 235 важких верстатi в 99-i нових моделей. 
Вперше в країнi почато виробництво важких токарних верстатi в з програмним 
управлi нням - унi кальний важкий токарний верстат мод. 1 А685.01 Ф2 з двопозицi йною 
системою ЧПУ. Декi лька нововведень при створеннi верстата визнано винаходами. 1971 
рi к. Здана в промислову експлуатацi ю перша автоматична лi нi я для обробки вагонних 
осей на Уралвагонзаводе. Унi кальна лi нi я не має аналогi в в свi тi. Новому 
колесофрезерному верстату мод. К20МХ привласнений державний Знак якостi. 1973 рi к. 
За створення важких верстатi в нових типi в ( модели1А660, 1 А665, 1 А670, 1 А675, 
1А680) група конструкторi в удостоєна Державної премi ї СРСР. Випущений унi кальний 
важкий токарний верстат моделi 1 А685.01 Ф2. 1974 - 1978 рр. - Випущений унi кальний 
глубокорозточний верстат КЖ 1940, першi верстати з цифровою i ндикацi єю моделi 
1А660Ф1, найкрупнi ший вальцетокарний верстат моделi 1 К828, Здана в промислову 
експлуатацi ю друга автоматична лi нi я для обробки вагонних осей на Крюковському 
вагонному заводi. 1980 - 1984 рр. Почато виробництво серi ї верстатi в для 
виробництва деталей з склопластику моделi 16122 Ф2, освоєння важких токарних 
верстатi в з ЧПУ, виготовлений унi кальний важкий токарний верстат моделi КЖ16142 Ф1 
для плазмово- механi чної обробки деталей з високомi цних сталей. 1987 рi к. Випущений 
перший глибокорозточний верстат КЖ2850.400 Ф1 за замовленням i документацi єю фi рми 
нi мецької фi рми " Воленберг". В липнi 1995 року державне пi дприємство Краматорський 
завод важкого верстатобудування було перетворено в процесi приватизацi ї у вi дкрите 
акцi онерне товариство " Краматорський завод важкого верстатобудування". 12.02.2003 
року Корпорацi я "I ндустрi альна Спi лка Донбасу" придбала на торгах на Донецькi й 
фондовi й бi ржi останнi й пакет акцi й ПАТ " Краматорський завод важкого 
верстатобудування", який належав Фонду державного майна України в кi лькостi 417955 
шт. або 13,61% Статутного фонду. 1997 рi к. Заводу виданий мi жнародний сертифi кат 
якостi " ТUV CERT". З 1997 року на пi дприємствi спостерi галось рi зке зменшення 
замовлень на продукцi ю i зменшення обсягi в виробництва: в 1997 р. - 65 
металорi жучих верстатi в, 1998 р. - 56 штук, 1999 р. - 24 штуки, 2000 р. - 22 
штуки. У 2003 роцi випуск досягнув рекордної кi лькостi - 75 одиниць, а починаючи з 
2004 року виробництво верстатi в знову пi шло на спад, що викликано дефi цитом 
власних оборотних засобi в, вi дсутнi стю платоспроможних замовникi в, нерегулярнi стю 
надходжень комплектуючих. 2006 рi к. Початок 2006 року характеризується подальшим 
спадом виробництва, зниженням доходу вi д реалi зацi ї продукцi ї в порi вняннi з 
аналогi чними перi одами минулих рокi в, зростанням кредиторської заборгованостi. Для 
виходу з положення, що склалося, в серпнi 2006 р. Наглядова рада ПАТ " КЗВВ" 
ухвалює рi шення про змi ну генерального директора пi дприємства. 2006 рi к ПАТ " КЗВВ" 
закi нчує з наступними показниками: об' єм виробництва продукцi ї - 78 185,6 тис. 
грн., виручка вi д реалi зацi ї продукцi ї - 74 815 тис. грн. 2007 рi к. Цей перi од для 
ПАТ " КЗВВ" характеризується значним збi льшенням об' ємi в продукцi ї, що 
випускається, зростанням виручки вi д реалi зацi ї продукцi ї. Виручка вi д реалi зацi ї 
продукцi ї в 1 кварталi збi льшилася на 7 155 тис. грн. порi вняно з аналогi чним 
перi одом попереднього року, за 6 мi сяцi в - на 13 045 тис. грн., за 9 мi сяцi в - на 
29 648 тис. грн., за пi дсумками 2007 р. - виручка збi льшилася на 32 145 тис. грн. i 
склала 106 960 тис. грн. Вперше за всю i сторi ю у заводу з' явилася можливi сть 
розмi щувати вi льнi грошовi кошти на депозитах пi д вигi днi для пi дприємства 
вi дсотки. Тричi в перебi гу року здi йснювалося пi двищення заробi тної плати всi м 
працi вникам пi дприємства. Маркетингова полi тика пi дприємства в цей перi од 
характеризується як " агресивний маркетинг". Пошук нових замовникi в i нових ринкi в 
збуту, участь в тендерах на постачання устаткування, що проводилися в Росi ї, 
Казахстанi, Узбекистанi, Бi лорусi ї. ПАТ " КЗВВ" освоює випуск нової продукцi ї для 
участi в переоснащеннi Алчевського i Днi продзержинського металургi йних комбi натi в. 
Заводу повторно виданий сертифi кат якостi " ТUV CERT". 2008 рi к. Продовжується 
нарощування об' ємi в виробництва i зростання виручки вi д реалi зацi ї продукцi ї. У I 
кварталi виручка вi д реалi зацi ї склала 41 790 тис. грн., що на 12 533 тис. грн. 
бi льше в порi вняннi з аналогi чним перi одом попереднього року, за 6 мi сяцi в - на 20 
319 тис. грн., за 9 мi сяцi в - на 39 128 тис. грн., за пi дсумками 2008 року виручка 
збi льшилася на 36 711 тис. грн. i склала 143 671 тис. грн. з 01.01.2008 р. i з 
01.07.2008 р. здi йснено пi двищення заробi тної плати всi м працi вникам пi дприємства 



в середньому на 20 %. Введенi в дi ю ряд положень по стимулюванню працi вникi в 
пi дприємства. Вперше на пi дприємствi було розроблене i введене в дi ю з 01.05.2008 
р. Положення " Про порядок встановлення, нарахування i виплати доплат за вислугу 
рокi в працi вникам ПАТ " КЗВВ". Виготовлено 25 верстатi в. Колесотокарний верстат з 
числовим програмним управлi нням моделi 1836 М.10 Ф3 нагороджений Дипломом переможця 
i цi нним призом Всеукраїнського конкурсу якостi "100 кращих товарi в України - 
2008". На 2009 рi к на пi дприємствi був розроблений i затверджений бюджет з 
прибутковою частиною в сумi 121 232,5 тис. грн., планувалося отримати фi нансовi 
результати: - чистий дохi д вi д реалi зацi ї продукцi ї -120 000 тис. грн.; - валовий 
прибуток - 38 185 тис. грн., рентабельнi сть 46,7%; - чистий прибуток - 20 708 тис. 
грн. Свi това фi нансова криза внесла i стотнi корективи до планi в пi дприємства. 
Значно знизилася платоспроможнi сть наших замовникi в. Пi дприємство було вимушене 
перейти до строгої економi ї енерго- i матерi альних витрат, пошуку нових i замi нi 
наявних постачальникi в сировини i комплектуючих з прийнятнi шими цi нами, 
неухильному дотриманню фi нансової i платi жної дисциплi ни. 2009 рi к пi дприємство 
закi нчує зi збитком - 5 462 тис. грн. В 3 кварталi 2010 року вi дбулися значнi 
змi ни в керi вництвi Товариства. Звi льнилися за власним бажанням члени Дирекцi ї - 
Нi когосян С. М. та Безкоровайний Г.I., головний бухгалтер Демченко Т. В. Новий склад 
керi вництва направив всi свої зусилля по виходу пi дприємства з кризисного стану, 
що дало реальнi результатi - пi дприємство за 2010 рi к отримало прибуток, а не 
збитки, як за попереднi 2 роки. Пi дприємство працює в умовах повного робочого 
тижня. Вi дповi дно до чинного законодавства заробi тна плата виплачується двi чi в 
мi сяць. В 2011 роцi вi дбулись змi ни в персональному складi посадових осi б. 
Приведена дi яльнi сть Товариства у вi дповi днi сть до норм Закону України " Про 
акцi онернi товариства", а саме змi на назви Вi дкритого акцi онерного товариства 
" Краматорський завод важкого верстатобудування" на Публi чне акцi онерне товариство 
" Краматорський завод важкого верстатобудування". Був розроблений бi знес- план 
модернi зацi ї i технi чного переозброєння пi дприємства з метою подальшого розвитку 
по трьох напрямах: - верстатобудування; - послуги з високоточної механообробки; -
створення унi кального складально- зварювального виробництва по виробництву 
заготовок для ветроенергоустановок. I нвестицi ї в глобальну реконструкцi ю 
пi дприємства склали 21 млн. евро. i нвестицi йнi вливання дали поштовх i нновацi йним 
процесам. За 1,5 роки придбано i введено в експлуатацi ю 7 одиниць нових 
оброблювальних центрi в i верстатi в з ЧПУ таких як портально- фрезерний 
оброблювальний центр TOS KURIM, горизонтальний фрезерно- розточувальний верстат 
MECOF, горизонтально- розточувальний верстат PAMA, круглошлi фувальний верстат 
GIORIA. Данi верстати оснащенi високопродуктивним сучасним i нструментом ( придбано 
на загальну суму 450 тис. евро) i  дозволять розширити технологi чнi можливостi, 
збi льшити продуктивнi сть i пi двищити якi сть першого напряму бi знес- плану - 
" Верстатобудування". I нновацi йний ефект вi д впровадження перерахованих верстатi в - 
виключення ряду операцi й i зниження трудомi сткостi вироблюваних деталей в 
середньому на 30%. Спi льно з фi рмою Schiess виробляємо модернi зацi ю горизонтально-
шлi фувального верстата Аschersleben SZ- 3200 з довжиною столу 16000 мм, шириною 
столу - 3200 мм, вагою деталi - 100 т. Виробляється повне вi дновлення паспортних 
даних, повна замi на електрики гi дравлi ки i системи СОЖ. Верстат оснащується 
системою ЧПУ нового поколi ння, яка дозволить виконувати шлi фовку по заданi й 
траєкторi ї. Для виконання послуг з високоточної механообробки придбанi i введенi в 
експлуатацi ю токарний верстат 1 А681 г/ п 160 тонн, дi аметром обробки до 4 м- коду, 
довжиною обробки - до 20 м- коду, з можливi стю глибокого розточування глибиною до 8 
м- коду i дi аметром до 1,5 м- коду; портально- фрезерний оброблювальний центр 
Waldrich-siegen, призначений для фрезерування, свердлi ння i нарi зування рi зьб. 
Планованi до обробки деталi: лопатi для турбi н гi дростанцi й, плити, станини, 
валяння. Розмi ри оброблюваних деталей - 4750 х13600 х3900мм. Вантажопi дйомнi сть 
столу - 300 т. Верстат укомплектований рi зними фрезерними голi вками, встановлена 
система автоматичної змi ни голi вок. Обробка виробляється закрi пленим в шпинделi 
i нструментом за допомогою керуючої програми. Карусельний верстат TITAN, 
призначений для точi ння тi л обертання будь- якої мi ри складностi за керуючою 
програмою. Дi аметр деталi, що встановлюється - 3200 мм; висота - 1800 мм; 
максимальна вага - 15 т.  Верстат оснащений i нструментальним магазином. Верстати 
Waldrich-siegen i  TITAN дозволили обробляти будь- якi криволi нi йнi i сферичнi 
поверхнi i з застосуванням нового високопродуктивного рi жучого i нструменту. 
Зниження трудомi сткостi механооброблюваних деталей в результатi вживання нового 
i нструменту i зниження допомi жного часу  близько 30%. Для якi сної оцi нки деталей 
пi сля механообробки i здобуття паспорта на вирi б придбана високоточна вимi рювальна 
машина з ЧПУ Global Advantage- Hexatron Metrology, Нi меччина. Машина виконує 
вимi ри за програмою з точнi стю 0,003 мм.  Для реалi зацi ї третього напряму бi знес-
плану ( програма вi трякi в) придбана i введена в експлуатацi ю складально- зварювальна 
лi нi я PEMA вартi стю 2,5 млн. евро.  Лi нi я призначена для позицi ювання, збi рки, 
зварки тi л обертання дi аметром вi д 1700 до 4800 мм. Лi нi я забезпечує виробництво 
цилi ндрових башт ВЕУ до 50 шт. в рi к. За 2012 рi к вi двантажено замовниковi вже 5 
башт. Вага однi єї башти складає 252 тонни, дi аметр 4300 мм. Складально- зварювальне 



виробництво має камеру для дробi струменевого очищення металоконструкцi й, що 
вi дповi дає сучасним вимогам виробництва i малярну камеру з комплектом 
технологi чного устаткування, що забезпечує виконання вимог до фарбування на рi внi 
свi тових стандартi в.  
У 2013 р. були спроектованi i виготовленi новi моделi верстатi в: 
- у червнi був вi двантажений токарний верстат з ЧПК моделi КЖ 1833.01. ф3 для ТОВ 
" Техмаш"; 
- у листопадi був вi двантажений високопродуктивний токарний верстат з ЧПК моделi 
1К 660.06 ф3 для ПАТ " ДЗПВ"; 
- у груднi був вi двантажений високопродуктивний токарний верстат з ЧПК моделi 
1К650.02. ф3 CNC для ПАТ " ДЗПВ" i токарний верстат 1 М 660.04 ф1 для ПАТ 
" Днi проспецсталь". 
- Початок виробництва та виготовлення башт i анкерних корзин для ВЕУ потужнi стю  
   3.0 МВт.; 
- Пi дписання контракту i початок виробництва веж 2.0 МВт i анкерних кошикi в для 
першої     Казахської ВЕС Вi двантаження перших веж вi дбулася у вереснi 2013 р.; 
 - Була закуплена i змонтована машина " OMNICAUT 5000 G" для термi чного рi зання 
металу пi д заготi вки башт i анкерних корзин. 
У жовтнi 2014 року вi двантажений високопродуктивний токарний верстат з ЧПК 
моделi1 К670,18 ф3х8000 для Алмаликського гi рничо - металургi йного комбi нату. Верстат 
призначений для механi чної обробки конусу подрi бнюю чого рудорозмельних млинi в. 
Верстат обладнаний стрi чко - шлi фовальним пристроем, фрезерно - свердлильним та 
розточувальним пристроями, наплавлюючою голi вкою. 
За 2014 рi к вi двантажено замовниковi 16 башт 2,0 мвт. та 7 башт - 2,5 мвт. Вага 
однi єї башти 2,5 мвт складає 252 тонни, дi аметр 4300 мм. 
Криза 2015 року, загальний спад виробництва в країні, різке ниження попиту на 
продукцію підприємтсва не дозволили виконати заплановані розробки нових видів 
верстатів з розширеною гамою опрецій з металообробки. Підприємсво змушене було 
розширювати сегмент робіт, боротися за кожного замовника, виконувати не властиву 
роботу.  
За 2015 рік відвантажено 10 верстів: колесотокарних КЖ1836 з ЧПК,  колесо - акатні 
КЖ1842.02. Окреме досягнення - відвантаження верстату моделі КЖ 16174 - це 
токарний злиткорозрізний верстат вагою 123 тн. Особливість якого складається в 
розрізанні злитків вагою до 25 тн з любого металу в тому числі з титану. 
 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
 
Органи управлi ння Товариства наступнi: 
- Загальнi збори- вищий орган Товариства;  
- Наглядова рада- наглядовий орган Товариства;  
- Директор - виконавчий орган Товариства;  
- Ревi зi йна комi сi я - контролюючий орган Товариства.  
В структурi пi дприємства немає фi лi й, самостi йних i дочi рних пi дприємств.  
Протягом 2015 року проводилася робота по вдосконаленню органi зацi йної структури 
пi дприємства. Було реорганi зовано ряд структурних пi дроздi лi в В процесi 
реорганi зацi ї було звi льнено по скороченню штату -20 чоловi к. 
На кi нець 2015 року органi зацi йна структура Товариства орi єнтована по напрямах, 
якi очолюють заступники Директора з напрямi в. 
Директору Товариства пi дпорядкованi:  
- заступник директора з виробництва,  
- заступник директора з маркетінгу,  
- заступник директора з економi чних питань,  
- заступник директора з закупівель- начальник відділу матеріально- технічного 
забезпечення і         комплектування, 
- заступник директора з персоналу, 
- заступник директора з складально- зварювального виробництва,  
- начальник ремонтно- сервісної служби, 
- головний бухгалтер. 
Заступнику директора з виробництва пi дпорядкован виробничо- диспетчерський відділ, 
якому в свою чергу підпорядковані: 
- Цех складання і шефмонтажних робіт, 
- Заготi вельний цех, 
- Цех металоконстукцій, 
- Механооброблювальний цех. 
Заступнику директора з закупівель - начальнику вi ддi лу матерi ально- технi чного 
забезпечення та комплектации - вi ддi л матерi ально- технi чного забезпечення та 
комплектации. 



Заступнику директора по маркетингу підпорядкован відділ маркутінгу і комерції. 
Заступнику директора з економi чних питань пi дпорядкованi наступнi пi дроздi ли:  
- економi чне бюро;  
- юридичний вi ддi л;  
- фінансове бюро. 
Головнийому бухгалтеру, який координує i керує роботою по фi нансовому i 
податковому облi ку. Йому пi дпорядкована бухгалтерi я.  
Начальнику ремонтно- сервісної служби - ремонтно- сервісна служба з підрозділами. 
Заступнику директора з складально- зварювального виробництва підпорядкований відділ 
головного зварювальника.  
Заступнику директора з персоналу підпорядковані наступні підрозділи:  
- управління персоналом; 
- відділ кадрів та підготовки персоналу; 
- бюро організації праці та заробітної плати. 
Всі інші служби підпорядковані безпосередньо директору. 
Структурнi пi дроздi ли, зайнятi в основнi й дi яльностi, розташованi на територi ї 
пi дприємствi за адресою: 84306, Донецька обл., вул. Орджонi кi дзе,6. 
 
 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблi кова кi лькi сть штатних працi вникi в облi кового складу 507 осi б. Фонд 
оплати працi штатних працi вникi в 25502,6 тис. грн Факти змi ни розмi ру фонду оплати 
працi, його збi льшення або зменшення вi дносно попереднього року -23,8 % 
Фонд оплати працi в 2015 роцi зменшився на 7948,6 т. грн. або  на 23,8 % в 
зрi вняннi з 2014 роком, який становив  33451,2 т. грн. 
Його зменшення в 2015 роцi вi дносно попереднього року пояснюється такими фактами: 
зменшенням фактичної середньооблi кової кi лькостi штатних працi вникi в на 189 осi б в 
зрi вняннi з 2014 роком.  
Успi х функцi онування сучасного пi дприємства багато в чому залежить вi д рi вня 
професi оналi зму, компетентностi, майстерностi його персоналу, умi ння працювати в 
нових економi чних умовах.  
Сьогоднi потрi бний працi вник особливого типу, орi єнтований на максимальнi 
досягнення в працi, i нi цi ативний i завзятий, що ухвалює на себе вi дповi дальнi сть 
не тi льки за доручену йому роботу, але й за спi льну справу, що добре знає свої 
права та обов' язки. 
Тому, сьогоднi як нi коли актуальної є проблема пi двищення ефективностi керування 
персоналом.     
Персонал, розглядається керi вництвом пi дприємства, як активний ресурс, який 
необхi дно розбудовувати, а не як фактор витрат, якi необхi дно мi нi мi зувати. 
Ресурс, задi явши який, можна добитися переваги на новому етапi конкурентної 
боротьби. 
Впроваджувана на ПАТ " КЗВВ" система безперервного професi йного навчання персоналу, 
покликана забезпечити своєчасну адресну пi дготовку робi тникi в по нових напрямках 
господарювання, розширювати й поглиблювати ранi ше отриманi ними знання, умi ння й 
навички. 
Пi дготовка й пi двищення квалi фi кацi ї персоналу пi дприємства здi йснюється по таких 
основних напрямках: 
- навчання з метою лi квi дацi ї розриву мi ж вимогами посади й особистими якостями 
працi вника; 
- навчання, пов' язане з новими напрямками розвитку пi дприємства; 
- навчання, спрямоване на пi двищення загальної квалi фi кацi ї; 
- навчання з метою освоєння нового обладнання, сучасних технологi чних процесi в, 
засобi в механi зацi ї, використовуваних на виробництвi, правил i вимог їх безпечної 
експлуатацi ї; 
- первинне навчання й перенавчання вi дповi дно до потреби виробництва. 
Протягом звi тного перi оду на виробництвi в системi професi йного навчання кадрi в 
пройшли навчання працi вники по таких його основних напрямках: 
- первинна пi дготовка й перепi дготовка по робочих професi ях вi дповi дно до потреби 
виробництва - 19 чi л. 
- пi двищення загальної квалi фi кацi ї робi тникi в - 19 чi л. 
- пi двищення квалi фi кацi ї керi вникi в i фахi вцi в - 38 чi л. 



Навчання з питань охорони працi, наданню долi карської допомоги потерпi лим при 
нещасному випадку й правилам поведi нки у випадку виникнення аварi ї є одним з 
найважливi ших напрямкi в профi лактичної роботи з охорони працi на пi дприємствi, що 
забезпечує безпека працi на виробництвi, зниження виробничого травматизму й 
професi йних захворювань.  
Проведення спецi ального навчання працi вникi в пi дприємства, зайнятих на роботах 
пi двищеної небезпеки з питань охорони працi й перевi рка знань вi дповi дних 
нормативно- правових актi в України по охоронi працi здi йснюється за рахунок 
засобi в пi дприємства призначених на фi нансування охорони працi вi дповi дно до 
порядку, певного дi ючого " Положення про навчання з питань охорони працi на ПАО 
" КЗТС" i на пi дставi затверджених планi в - графi кi в на поточний рi к. При цьому 
посадовi особи й фахi вцi вi дповi дно до перелi ку, затвердженого наказу 
Госнадзорохрантруда, проходять спецi альне навчання й перевi рку знань у Донецьком 
ЭТЦ Госнадзорохрантруда, i ншi посадовi особи й робi тники- безпосередньо на 
пi дприємствi при вi ддi лi  кадрi в. 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емi тент не належить до будь яких об' єднань 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної 
діяльності. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицi й щодо реорганi зацi ї з боку третi х осi б протягом звi тного року не 
надходило. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Бухгалтерський облi к на пi дприємствi у 2015 р. здi йснювався згi дно Закону України 
" Про бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть на Українi" вi д 16.07.99 № 996-
ХIV i МСФЗ. Господарськi операцi ї в бухгалтерському облi ку вi дображаються шляхом 
записi в в реєстрах бухгалтерського облi ку. На пi дприємствi видано наказ №634 вi д 
11.12.2014 р. " Про облi кову полi тику на ПАТ " КЗВВ"". У звi тному перi одi змi н в 
облi ковi й полi тицi не вi дбулося, Товариство вело бухгалтерський облi к згi дно з 
обраною облi ковою полi тикою, принципи якої залишалися незмi нними протягом всього 
року. Керi вник товариства несе вi дповi дальнi сть за органi зацi ю бухгалтерського 
облi ку згi дно Закону України " Про бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть на 
Українi" вi д 16.07.99 № 996- ХIV. Вi дповi дно до пункту другого статтi 12-1 Закону 
України " Про бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть в Українi" публi чнi 
акцi онернi товариства, банку, страховики, а також пi дприємства, якi провадять 
господарську дi яльнi сть за видами, перелi к яких визначається Кабi нетом Мi нi стрi в 
України, складають фi нансову звi тнi сть за мi жнародними стандартами. При складанi 
фi нансової звi тностi Товариство дотримується принципi в безперервностi дi яльностi 
пi дприємства, автономностi, повного висвi тлення, послi довностi, i сторичної 
собi вартостi, нарахування та вi дповi дностi доходi в i витрат, нарахування, 
превалювання змi сту над формою, обачностi i принцип єдиного грошового вимi рника. 
IV. Основнi засади облi кової полi тики пi дприємства. Функцi ональною валютою i 
валютою представлення є гривня. Визнання, оцi нка та облi к основних засобi в 
здi йснюють вi дповi дно до МСБО 16 " Основнi засоби". Одиницею облi ку визначено 
окремий об' єкт основних засобi в. Нарахування амортизацi ї основних засобi в 
здi йснюється прямолi нi йним методом. Амортизацi я малоцi нних необоротних активi в 
нараховується в першому мi сяцi їх використання у розмi рi 100% їх вартостi. 
Визнання, оцi нка та облi к нематерi альних активi в здi йснюється вi дповi дно до МСБО 
38 " Нематерi альнi активи". Одиницею облi ку визначено окремий об' єкт нематерi альних 
активi в. Нарахування накопиченої амортизацi ї засобi в здi йснюється прямолi нi йним 
методом. Товарно- матерi альнi цi нностi визнають, оцi нюють та облi ковують згi дно з 



вимогами МСБО 2 " Запаси". Готову продукцi ю та незавершене виробництво вi дображають 
в фi нансовому облi ку та балансi за фактичною виробничою собi вартi стю. Оцi нку 
вибуття сировини, матерi алi в, напi вфабрикатi в, МШП, i нших виробничих запасi в i 
готової продукцi ї здi йснюють за методом середньозваженої собi вартостi. Для облi ку 
сум поточної дебi торської заборгованостi за продукцi ю, товари, роботи i послуги 
приймається оцi нка за чистою реалi зацi йною вартi стю. Резерв сумнi вних боргi в 
формується виходячи i з платоспроможностi окремих дебi торi в. Для всi х видi в 
довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованi стю за продукцi ю, 
товари, роботи i послуги резерв сумнi вних боргi в не створюється i оцi нка їх 
застосовується за первi сною вартi стю. Грошовi кошти та їх еквi валенти включають 
кошти в банках i касi. Товариство застосовує форми та системи оплати працi згi дно 
з умовами передбаченими колективним договором, у вi дповi дностi до галузевої угоди 
мi ж  Мi нi стерством промислової полi тики України, Фондом  державного  майна  України 
та  профспi лкамиавтомобi льного та сi льськогосподарського  машинобудування, 
машинобудi вникi в  та  приладобудi вникi в, космi чного та загального машинобудування, 
радi оелектронi ки та  машинобудування, лi сових галузей, машинобудування  та  
металообробки, суднобудування, оборонної  промисловостi, енергетики та 
електротехнi чної промисловостi, атомної енергетики i  промисловостi України, що 
об' єдналися для ведення колективних переговорi в. Створення забезпечення майбутнi х 
витрат на виплату вi дпускних згi дно МСБО 19 " Виплати працi вникам". Потенцi йнi 
активи не визнаються у фi нансовi й звi тностi. Розкриття i нформацi ї щодо таких 
активi в надається, коли надходження економi чних вигод є ймовi рним. Умовнi 
зобов' язання не вi дображаються у фi нансовi й звi тностi, за винятком випадкi в, коли 
i снує ймовi рнi сть того, що для погашення зобов' язання буде потрi бне вибуття 
ресурсi в, i при цьому сума таких зобов' язань може бути достовi рно оцi нена. 
I нформацi я про такi зобов' язання пi длягає вi дображенню за винятком випадкi в, коли 
можливi сть вi дтоку ресурсi в, якi являють собою економi чнi вигоди є мало ймовi рною. 
Створення забезпечення непередбачених зобов' язань згi дно МСБО 37 " Забезпечення, 
непередбаченi зобов' язання та непередбаченi активи", i снування яких пi дтвердиться 
невизначеними майбутнi ми подi ями, не повнi стю контрольованими Товариством, а саме 
судовi справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є 
невизначеним. Визначення та вi дображення в облi ку доходi в здi йснюється вi дповi дно 
до МСБО 18 " Дохi д". Дохi д вi д надання послуг в фi нансовому облi ку вi дображається в 
момент його виникнення незалежно вi д дати надходження або сплати грошових коштi в i 
визначається, виходячи i з ступеня завершеностi операцi й надання послуг на дату 
балансу. Розрахунок поточних податкових витрат здi йснюється вi дповi дно до 
податкового законодавства України. Вi дстроченi податковi активи та зобов' язання 
розраховуються по всi х тимчасових рi зницях за методом балансових зобов' язань. 
Вi дстроченi податки на прибуток вi дображаються по всi х тимчасових рi зницях, що 
виникають мi ж податковою базою активi в та зобов' язань та їх балансовою вартi стю 
для цi лей фi нансової звi тностi, за винятком випадкi в, коли вi дстрочений податок на 
прибуток виникає в результатi первi сного вi дображення гудвi лу , активу або 
зобов' язання за операцi єю, що не являє собою об' єднання компанi й, i яка на момент 
здi йснення не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний 
прибуток чи на збиток. Затверджено розроблений на пi дставi Плану рахункi в 
бухгалтерського облi ку активi в, капi талу, зобов' язань i господарських операцi й, 
пi дприємств та органi зацi й, робочий план рахункi в. В разi придбання Товариством 
своїх акцi й вартi сть придбання, включаючи вi дповi днi витрати на проведення 
операцi ї, за вирахуванням податку на прибуток вираховується i з загальної суми 
капi талу як власнi викупленi акцi ї до моменту їх анулювання або повторного 
випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцi й отримана сума 
включається до складу капi талу. Дивi денди визнаються як зобов' язання i 
вираховуються з суми капi талу на звi тну дату тi льки якщо вони були оголошенi до 
звi тної дати включно. I нформацi я про дивi денди розкривається у звi тностi, якщо 
вони були запропонованi або оголошенi пi сля звi тної дати, але до дати затвердження 
фi нансової звi тностi до випуску. Подi ї пi сля звi тної дати, якi надають додаткову 
i нформацi ю про фi нансовий стан Товариства на звi тну дату ( коригуючi подi ї), 
вi дображенi у фi нансовi й звi тностi. Подi ї, що вi дбулися пi сля звi тної дати, якi не 
є коригуючими подi ями, вi дображаються у примi тках до фi нансової звi тностi, якщо 
вони є i стотними. I стотними вважаються подi ї сума яких перевищує 1% вi д валюти 
балансу, станом на 31 грудня звi тного перi оду. 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 



зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Основним видом дi яльностi пi дприємства є виробництво верстатi в для оброблення 
металу, ремонт , технi чне обслуговування та монтаж верстатi в. ПАТ " КЗВВ" - 
найбi льший в свi тi виробник важких i унi кальних верстатi в для обробки тi л 
обертання дi аметром до 5000 мм, завдовжки до 25000 мм, масою до 250000 кг. Обсяг 
широкої номенклатури верстатi в дозволяє оснастити верстатами виробництва КЗВВ цi лi 
галузi на Українi i в країнах СНД, провести модернi зацi ю виробництва вi дповi дних 
галузей, освоїти ряд нових виробництв i вийти на мi жнародний ринок. Окрi м 
виробництва верстатi в, пуско- налагоджувальних i шефмонтажних робi т, завод випускає 
запаснi частини до верстатi в, виконує ремонти верстатi в по заявам Замовникi в, 
проводить кооперованi постачання та i ншу продукцi ю, здi йснює послуги промислового 
характеру ( механообробку, шлi фовку, нарi зку i т. д.) В даний час номенклатура 
продукцi ї, що випускається, гнучко враховує змi ни на свi товому i вi тчизняному 
ринках. ПАТ " Краматорський завод важкого верстатобудування" випускає наступну 
продукцi ю: Токарно- гвинторi знi верстати: - верстати призначенi для чорнових i 
чистових токарних робi т, обточування конусi в i нарi зування рi зьблення. Лоботокарнi 
верстати: - верстати призначенi для чорнової i чистової токарної обробки зовнi шнi х 
i внутрi шнi х, цилi ндрових i конi чних поверхонь деталей типу фланцi в, кi лець i 
коротких валi в, а також для обробки криволi нi йних поверхонь методом копi ювання або 
за програмою при оснащеннi верстатi в контурною системою ЧПУ. Залi зничнi верстати: 
Центрувально- вi дрi знi верстати: - для вi дрi зки рi зцями прi пусков, прорi зання 
канавок i зацентровування кi нцi в поковки осей залi зничного транспорту; - для 
вi дрi зки прi пускi в i зацентровування осей рухомого складу залi зничного транспорту; 
- для двосторонньої вi дрi зки рi зцями прi пусков i зацентровування осей рухомого 
складу залi зничного транспорту; Токарно- копi ювальнi верстати: - для чорнової 
обробки осей колi сних пар вагонi в, тепловозi в, електровозi в i мотор- вагонних 
секцi й; - для напi вчистової обробки осей колi сних пар вагонi в, тепловозi в, 
електровозi в i мотор- вагонних секцi й. Токарно- накатнi верстати: - для обточування 
i накатки шийок осей сформованих вагонних колi сних пар; - для обточування i 
накатки шийок осей сформованих колi сних пар електровозi в, тепловозi в i мотор-
вагонних секцi й; - для обточування i накатки шийок осей сформованих паровозних 
колi сних пар; - для обточування i накатки шийок предподступi чной i пi дматочинної 
частин вагонних, мотор- вагонних, i електровозi в осей тепловозi в. Накатнi верстати: 
- для накатки середньої i пi дступочної частин. - для накатки зовнi шнi х шийок, 
галтелей i передпi дступочної частини вагонних осей. - для накатки всi х накочуваних 
поверхонь на вагонних i локомотивних осях, галтелi накочуються з поворотом осi 
обертання накатного ролика. Колесотокарнi верстати: - для обробки нових i 
вi дновлення зношених профi лi в бандажi в вагонних колi сних пар залi зничного 
транспорту; - для обробки нових i вi дновлення зношених профi лi в бандажi в вагонi в 
метрополi тену; - для обробки нових i вi дновлення зношених профi лi в бандажi в 
вагонi в трамвая; - для обробки нових i вi дновлення зношених профi лi в бандажi в 
паровозних колi сних пар; - для обробки нових i вi дновлення зношених профi лi в 
бандажi в колi сних пар тепловозi в, електровозi в, електросекцi й i вагонi в; - для 
обробки нових i вi дновлення зношених профi лi в бандажi в вузкоколi йних локомотивних 
колi сних пар. Колесофрезернi верстати: - для вi дновлення зношених профi лi в 
бандажi в колi сних пар без того, що викачає з пi д тепловозi в, електровозi в i 
моторвагонних секцi й. Обробка виробляється профi льними фрезами. - для вi дновлення 
зношених профi лi в бандажi в колi сних пар рухомого складу метрополi тену. Токарно-
давильнi верстати: - для виготовлення порожнистих деталей тi л обертання з 
листового матерi алу товщиною: i з сталi 1-5 мм з кольорових металi в 1-8 мм - для 
отримання корпусних деталей типу " стакан" або " балон" з трубних заготi вок методом 
тангенцi ального загортання. Верстати для обробки колi нчастих осей - для обробки 
колi нчастих осей ( ексцентрикi в) - для обробки ексцентрикових валi в, а також 
лобових i цилi ндрових i нших деталей. Вальценаплавочниє верстати. Токарнi верстати 
для обробки колi нчастих валi в. Свердлувально- розточувальнi верстати спецi ального 
призначення. Верстати для обробки труб. Верстати для обробки заготi вок з алюмi нi ю. 
Верстати для обробки вугi льних i графi тi рованних електродi в i обичайок ( царг). 
Верстати для обробки титанових злиткi в. Верстати для обробки валi в i калi брi в 



трубопрокатних станi в. Центрувально- вi дрi знi верстати. Вi дрi знi верстати. 
Фрезерно- свердлувальнi верстати. Шлi фувальнi i хонi нговальнi верстати. 
Злиткорозрi знi верстати. Зварювальнi верстати. Верстати для обробки асбоцементних 
труб i випробування залi зобетонних труб. Намотувальнi i навивочнi верстати. 
Верстати для термi чної обробки деталей. Рами лi сопильнi. Автоматична лi нi я для 
повної механi чної обробки вагонних осей. Потоково- механi зованi лi нi ї для 
механi чної обробки муфт до бурильних i обсадних труб. Механi зованi лi нi ї для 
обробки круглих злиткi в з алюмi нi євих сплавi в. Механi зованi лi нi ї для обробки 
графi тi рованних електродi в. Механi зована лi нi я для обробки круглих злиткi в з 
титана i його сплавi в. Правильна машина моделi "NEXUS МП 50-130". Для 
сi льгоспвиробникi в наше пi дприємство може запропонувати борону дискову важку БВ7.0 
- призначена для спушення грунту пi д посi в, знищення бур' янi в, подрi бнення 
пi сляжнивних залишкi в, для передпосi вної пi дготовки грунту без попередньої оранки. 
Також борона може бути використана як знаряддя догляду за лугами i пасовищами i 
для оброблення пластi в пi днятими кустарнико- болотяними плугами. ПАТ " Краматорський 
завод важкого верстатобудування" має багаторi чний досвi д, постi йно удосконалює 
технологi ю i збi льшує об' єми робi т по заводському капi тальному ремонту i 
модернi зацi ї ранi ше випущених верстатi в як свого виробництва, так i i нших заводi в 
в т. ч. колесотокарних верстатi в польської фi рми " Рафамет". Пi сля капi тального 
ремонту параметри i гарантi я якостi така ж, як на новий верстат. Сьогоднi 
пi дприємство пропонує флагманам машинобудування СНД важкi токарнi верстати 
пi двищеної точностi з ЧПУ, якi успi шно конкурують з кращими європейськими зразками 
по технi чним параметрам i якостi. Враховуючи великий попит на верстати, що були у 
вживаннi, завод засвоїв i планує в подальшому виконувати капi тальнi ремонти i 
модернi зацi ю ранi ше випущених верстатi в , як на умовах зборочних цехi в заводу, так 
i безпосередньо у споживачi в верстатi в. Крi м випуску станкi в перспективним буде 
виготовлення нестандартного обладнання, запасних частин, виконання кооперованих 
поставок. ПАТ " КЗВВ" є власником патенту на винахi д " супорт колесотокарного 
верстата" №81604 зареєстрований 25.01.2008, також має свi доцтво на знак для 
товарi в i послуг №35803 вi д 17.11.2003 р У 2012 роцi завод розробив по технi чних 
завданнях замовникi в проекти принципово нових в галузi верстатi в з високою 
вантажопi дйомнi стю ( вi д 7 до 100 тонн) оброблюваних деталей. На заводi дi є перший 
в Українi промисловий майданчик по збi рцi висотних частин вi тряних електростанцi й 
( ВЕУ). Для цього придбали складально- зварювальну лi нi ю по їх виготовленню. 
Листовий прокат укладається за допомогою вакуумної траверси на спецi алi зований 
стенд для зачистки фаськи. Пi сля нього на чотиривалковi й лi стогибочной машинi  
виробляється вальцювання обичайки конi чної або цилi ндрової форми i  вирi внювання. 
Далi на стендi для зварки подовжнього шва, що складається i з зварювального крану i 
роликових обертачi в компанi ї " Еsab", виробляється зварка в автоматичному режимi. 
Збi рку фланця i обичайки виробляють на стендi, оснащеному гi дравлi чним 
кантувальником вантажопi дйомнi стю  10 тонн. Пi дготовленi обичайки передаються на 
складальний стенд компанi ї "PEMA", що складається з двох манi пуляторi в  i 
зварювального крану компанi ї "ESAB". На стендi здi йснюється центрi вка обичайок, 
збi рка секцi й i зварка кi льцевого зовнi шнього шва. Зварка внутрi шнього кi льцевого 
шва здi йснюється за допомогою зварювального трактора компанi ї "ESAB".  Всi зварнi 
шви проходят 100%- ний ультразвуковий контроль по найжорсткi ших європейських 
стандартах. Перш нi ж секцi я покине цех, вона проходить очищення в дробi струмневi й 
камерi коленим сталевим дробом. Фарбування здi йснюється у фарбувальнi й камерi за 
спецi альною технологi єю  в 3 шаруючи матерi алами компанi ї "Hempell", гарантi я на 
фарбування - 15 рокi в. 
2015 рік був нелегким для підприємства. Різкий спад замовлень дозволив реалізувати 
виготовленної товарної продукції лише на 109,2 млн грн. Керівництво було вимушене 
прийняти рішення, і наказом по підприємству встановило не повний робочий тиждень 
до 3- х робочих днів  на червень та липень місяці. та 4- ри робочих дні для відділів 
на серпень 2015 року. Всі зусилля керівників та відділу маркетинга Були направлені 
на пошук нових замовлень, розширення спектру робіт. Розроблювались і  виконувались 
не властиві для підприємства замовлення. 
За 2015 рік було виготовлено та реализовано 10 верстатів. З них з гордість можна 
назвати модель КЖ 16174 для корпорації " ВСМПО - Ависма". Це злиткорозрізний 
верстат з спеціальною системою інструменту предназначенною для розрізання на крати 
зливків до 1400 мм діаметром з титанових сплавів. 
* залежнi сть вi д сезонних змi н Виробництво та продаж продукцi ї ПАТ " КЗВВ " не 
залежить вi д сезоних змi н. * про основнi ринки збуту та основних клi єнтi в Ринок 
збуту продукцi ї, послуг є пi дприємства України , країни СНД, Захi дної Європи, Азi ї 
. Головним замовниками продукцi ї є: " Фурлендер Вi ндтехнолоджi", Верхня Салда, 
" ВСМПО- АВИСМА"; ТОО" Камкор- локомотив" " ЭМСС";" КременчукСЗ"; ВАТ 
" Техмаш"; ПАТ" Днепроспецсталь"; ПАТ Єнакi ївський МЗ ;" Львi вський ЛРЗ"; ТОВ 
" ПромЮг";;" Крам- металлсервис"; ПАТ " ЕМСС" м. Краматорськ; ЗАТ " НКМЗ" м. Краматорськ; 
ПАТ " ДМКД" м. Днi продзержинськ ; ПАТ " ДЗПВ", ПАТ " Алчевський меткомбi нат"; ПАТ 
" СКМЗ" м. Краматорськ. Методами продажу є заключення довгострокових i разових 
договорi в. * основнi ризики в дi яльностi емi тента, заходи емi тента щодо зменшення 



ризикi в, захисту своєї дi яльностi та розширення виробництва та ринкi в збуту -
Фактори ( чинники ) ризику, пов, язанi з i нвестуванням в цi ннi папери:- значний 
ступi нь ризику, який впливає на дi яльнi сть пi дприємства, є можливi сть акцi онерi в 
впливати на рi шення стосовно обрання членi в органi в управлi ння емi тента, що 
вирi шуються шляхом голосування акцi онерi в;- ризики щодо порядку оподаткування 
доходi в за розмi щенням емi сi йними цi нними паперами, та цi нними паперами, що 
розмi щуються, вi дсутнi, тому що акцi ї на торгi вельнi й бi ржi не продаються та до 
лi стi нгу не включенi; - будь- яких i нших факторi в, що можуть негативно вплинути на 
права власникi в цi нних паперi в емi тента, немає. - Фактори ризику стосовно 
фi нансово- господарського стану емi тента: низька платоспроможнi сть, високi цi ни на 
енергоносi ї i паливо, високi податки та нарахування на зароботну плату. - Полi тичнi 
i макроекономi чнi ризики емi тентi в розглядаються як суттєвi, у зв, язку з 
пi двищенням цi н на продукцi ю як на територi ї України, так i в свi тi взагалi. 
Основнi ризики в дi яльностi емi тента: Великi виробничi цикли виготовлення важких 
верстатi в часто не задовольняють замовникi в, тому потрi бен обачливий запуск 
верстатi в у виробництво з попередженням до укладення контракту. Це особливо 
небезпечно при одиничному виробництвi, коли другий запит на такий верстат може 
з' явитися не скоро. Останнi м часом майже всi замовлення проходять стадi ю тендеру i 
ризик втрати замовлення i снує майже завжди. Ризик негативного розвитку ринку 
продукцi ї заводу i снує при недостатнi й якостi продукцi ї, при недостатнi й рекламi, 
при недостатньому рi внi сервi сного обслуговування i при програшi тендерi в. I снують 
також ризики при поставцi матерi алi в для виробництва верстатi в через вагонну норму 
вi двантаження, оскi льки доводиться придбавати зайве. - заходи емi тента щодо 
зменшення ризикi в, захисту своєї дi яльностi та розширення виробництва та ринкi в 
збуту. Для зменшення ризикi в проводяться наступнi заходи: - Ретельне вивчення 
реальних потреб i можливостей замовника. - Широкий пошук запасного замовника на 
випадок втрати першого. - Всестороння пi дготовка матерi алi в на тендер i особиста 
участь представника заводу при проведеннi тендерних торгi в. - Постi йна участь в 
регi ональних i мi жнародних виставках. - Застосування найкращих, що одержали 
свi тове визнання, комплектуючих виробi в по системах ЧПУ, по гi дро- i 
електроапаратурi. - Запуск у виробництво продукцi ї здi йснюється, як правило, пi сля 
отримання 50% передплати. Вi двантаження продукцi ї проводиться пi сля отримання 100% 
оплати. - рi вень впровадження нових технологi й, нових товарi в. * про канали збуту й 
методи продажу, якi використовує емi тент Каналами збуту продукцi ї є пi дприємства 
України , країни СНД, Захi дної Європи, Азi ї. Методами продажу є заключення 
довгострокових i разових договорi в. Пi дприємство вивчає ринок i користується 
послугами менеджерi в. Методи продаж: 1. Участь пi дприємства в мi жнародних 
виставках. 2. I нформування потенцi йних замовникi в про новi розробки ПАТ " КЗВВ". 3. 
Планування i проведення рекламних кампанi й з метою пi двищення рейтингу 
пi дприємства i стимулювання продаж * про джерела сировини, їх доступнi сть та 
динамi ку цi н Основним джерелом сировини є пi дприємства Донецької областi. , 
наприклад : - ТОВ " Параллель - М ЛТД" ( бензин) ; ВАТ " Хемпель- Україна" ( краска), 
ВАТ " Моторимпекс ХЗТФ" ( гi дравлi ка), ВАТ " Метi нвест- Україна" ( метал), ТОВ " ДТЕК 
ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI" ( електроенергi я), ТОВ ТД Українських машинобудi вельних 
заводi в ( комплектуючi); ПП " Кабельпросервi с", ПП " Промпоставка", ПАТ 
" Енергомашспецсталь" ( ТМЦ, комплектуючi). У зв' язку з розвитком виробництва 
продукцi ї енергозберi гаючого призначення з' явилась потреба у i ноземних 
постачальниках, з них Zarges Aluminium Systteme GmbH, Kabelschlepp Syste mtechnik 
s.r.o., R&MS Solutionpartner die firma, FWT TRADE G MBH, Casting and Forging. Цi ни 
на сировину, матерi али в середньому зросли на 35%, що негативно вплило на 
реалi зацi ю продукцi ї та прибуток пi дприємства. Дi намика цi н залежить вi д витрат 
виробникi в, якi з кожним роком збi льшуються через збi льшення цi н на паливно-
мастильнi матерi али, заробi тну плату та витрат на забезпечення умов зберi нання 
сировини. *i нформацi я про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якi й 
здi йснює дi яльнi сть емi тент, рi вень впровадження нових технологi й, нових товарi в, 
його положення на ринку Особливостi розвитку галузi не залежнi сть вi д клi матичних 
умов. Виробництво верстатi в - галузь виробництва, в якi й емi тент здi йснює свою 
дi яльнi сть. Головною вi дмi ннi стю цi єї галузi виробництва є перехi д на виробництво 
з замовлень та облi к специфi чних потреб i вимог замовникi в в стислi 
термi ни. Положення емi тента на ринку не монопольне, але досить стi йке. *i нформацi я 
про конкуренцi ю в галузi, про особливостi продукцi ї ( послуг) емi тента; 
перспективнi плани розвитку емi тента Серед конкурентi в ПАТ " КЗВВ" є лише i ноземнi 
фi рми, в Українi аналогi чна продукцi я не випускається. Нi меччина: - фi рми 
" Воленберг" - глибокорасточнi верстати, " Геркулес" - вальцетокарнi, " Кi зерлi нг" - 
безцентровотокарнi верстати, " Маннесманн" - обточнi, трубообробнi верстати. 
Румунi я: - фi рма " Машинекспортi мпорт" - токарнi верстати. Польша: - " Пореба" - 
токарнi, лоботокарнi верстати, - " Рафамет" - осетокарнi, осенакантi верстати. 
Японi я: - " Тошиба" - токарнi, вальцетокарнi верстати, - " Кавасакi" - 
колесофрезернi верстати, - " Хi тачi ЛТД" - колесотокарнi верстати. Росi я: - 
" Рязань", " РОЗ" - токарнi, осенакатнi, глибокорозточнi верстати. Швейцарi я: - 
" Георг Фi шер" - обточнi верстати, Австрi я: - " Хайд" - токарнi, лоботокарнi 



верстати, Францi я: - " Бертье Сент- етьен" - токарнi, вальцетокарнi, лоботокарнi 
верстати, - " Ерно Сомуа" - токарнi, вальцетокарнi верстати. - " Кри- Дан" - станки 
для обробки муфт. I талi я: - "I нночентi" - токарнi, вальцетокарнi, глибокорозточнi 
верстати, - " Таччi Джакомо" - токарнi, лоботокарнi, глибокорозточнi, колесотокарнi 
верстати. I ндi я: - " ГЕК" - токарнi, вальцетокарнi, колесотокарнi верстати, - 
" БЕКО" - токарнi, вальцетокарнi, лоботокарнi верстати. На територi ї України завод 
не має конкурентi в. На територi ї Росi ї продукцi я користується попитом через бi льш 
низьку цi ну. Основна продукцi я заводу ( важкi металорi жучi верстати) є продукцi єю 
одиничного виробництва. Вона запускається у виробництво, як правило поштучно i 
дуже рi дно мi лкими серi ями. Вона має високу складнi сть i працемi сткi сть, а також 
тривалий час виготовлення - 10-12 мi сяцi в. - про особливостi продукцi ї ( послуг) 
емi тента; ПАТ " Краматорський завод важкого верстатобудування" - один i з надi йних 
виробникi в верстатi в на територi ї колишнього СРСР та свi ту. Номенклатура 
верстатi в, що випускаються заводом, налi чує 24 найменування, що у результатi 
складає бi льше  494 моделей. Також виготовленi двi унi кальнi автоматичнi лi нi ї по 
виробництву вагонних осей продуктивнi стю 110 осей в рi к. Вся продукцi я 
пi дприємства сертифi кована. У 1997 роцi Пi дприємством отриманий мi жнародний 
сертифi кат "TUV CERT". У 1998 роцi виготовлений унi кальний важкий токарний верстат 
з ЧПУ модель КЖ 16234 ФЗ для обробки коленвалi в. Пi дприємство представлене повним 
технологi чним циклом, починаючи вi д розробки конструкторської документацi ї, 
ливарним виробництвом, термi чною обробкою  i закi нчуючи безпосередньо повною  
механообробкою, збi ркою i введенням в експлуатацi ю на територi ї замовника. 
Пi дприємством також здi йснюється сервi сне обслуговування верстатi в. Ми маємо  
модельний цех i технi чну можливi сть виробляти власне литво рi дкою вагою до 18 
тонн. Устаткування КЗВВ дозволяє виконувати зуборi знi роботи дi аметром колi с до 6 
м- коду i з модулем до 50 мм; зубошлi фувальнi роботи вi д дi аметру 80 мм до 2,5 м з 
точнi стю до 5 класу точностi. Для залi зничного транспорту завод виробляє близько 
16 моделей верстатi в, таких як КЖ 1836 Ф3, 1 К836Ф3 портального типа, КЖ 1832, КЖ 
1833, КЖ 1833 Ф3, КЖ 1842 Ф3, КЖ 1842, КЖ 20 МФ3 i i н. I нновацi йнi рi шення по 
переведенню на ЧПУ на верстатах мод.1842 i КЖ20. Конструкторським вi ддi лом 
розглядаються технi чнi завдання замовникi в на верстати, оформляються договором, 
неухильно виконуються. Нами видаються завдання на виготовлення фундаментi в пi д 
верстати. Можемо пропонувати опцi ї до верстатi в: автоприбирання стружки, подача 
заготi вок. Основнi цехи заводу термоконстантнi, покритi газополi урi таном i зверху 
алюмоцинком. Питання енергозбереження розглядаються i вирi шуються в рi зних 
напрямах: вi д ремонту дахi в до економної витрати енергоресурсi в у виробництвi. 
Закi нчення 2010 рокi в можна назвати третi м роком народження КЗТС. Був розроблений 
бi знес- план модернi зацi ї i технi чного переозброєння пi дприємства з метою 
подальшого розвитку по трьох напрямах: - верстатобудування; - послуги з 
високоточної механообробки; - створення унi кального складально- зварювального 
виробництва по виробництву заготовок для ветроенергоустановок. I нвестицi ї в 
глобальну реконструкцi ю пi дприємства склали 21 млн. евро. i нвестицi йнi вливання 
дали поштовх i нновацi йним процесам. За 1,5 роки придбано i введено в експлуатацi ю 
7 одиниць нових оброблювальних центрi в i верстатi в з ЧПУ таких як портально-
фрезерний оброблювальний центр TOS KURIM, горизонтальний фрезерно- розточувальний 
верстат MECOF, горизонтально- розточувальний верстат PAMA, круглошлi фувальний 
верстат GIORIA. Данi верстати оснащенi високопродуктивним сучасним i нструментом 
( придбано на загальну суму 450 тис. евро) i  дозволять розширити технологi чнi 
можливостi, збi льшити продуктивнi сть i пi двищити якi сть першого напряму бi знес-
плану - " Верстатобудування". I нновацi йний ефект вi д впровадження перерахованих 
верстатi в - виключення ряду операцi й i зниження трудомi сткостi вироблюваних 
деталей в середньому на 30%. Спi льно з фi рмою Schiess виробляємо модернi зацi ю 
горизонтально- шлi фувального верстата Аschersleben SZ- 3200 з довжиною столу 16000 
мм, шириною столу - 3200 мм, вагою деталi - 100 т. Виробляється повне вi дновлення 
паспортних даних, повна замi на електрики гi дравлi ки i системи СОЖ. Верстат 
оснащується системою ЧПУ нового поколi ння, яка дозволить виконувати шлi фовку по 
заданi й траєкторi ї. Для виконання послуг з високоточної механообробки придбанi i 
введенi в експлуатацi ю токарний верстат 1 А681 г/ п 160 тонн, дi аметром обробки до 4 
м- коду, довжиною обробки - до 20 м- коду, з можливi стю глибокого розточування 
глибиною до 8 м- коду i дi аметром до 1,5 м- коду; портально- фрезерний оброблювальний 
центр Waldrich-siegen, призначений для фрезерування, свердлi ння i нарi зування 
рi зьб. Планованi до обробки деталi: лопатi для турбi н гi дростанцi й, плити, 
станини, валяння. Розмi ри оброблюваних деталей - 4750 х13600 х3900мм. 
Вантажопi дйомнi сть столу - 300 т. Верстат укомплектований рi зними фрезерними 
голi вками, встановлена система автоматичної змi ни голi вок. Обробка виробляється 
закрi пленим в шпинделi i нструментом за допомогою керуючої програми. Карусельний 
верстат TITAN, призначений для точi ння тi л обертання будь- якої мi ри складностi за 
керуючою програмою. Дi аметр деталi, що встановлюється - 3200 мм; висота - 1800 мм; 
максимальна вага - 15 т.  Верстат оснащений i нструментальним магазином. Верстати 
Waldrich-siegen i  TITAN дозволили обробляти будь- якi криволi нi йнi i сферичнi 
поверхнi i з застосуванням нового високопродуктивного рi жучого i нструменту. 



Зниження трудомi сткостi механооброблюваних деталей в результатi вживання нового 
i нструменту i зниження допомi жного часу  близько 30%. Для якi сної оцi нки деталей 
пi сля механообробки i здобуття паспорта на вирi б придбана високоточна вимi рювальна 
машина з ЧПУ Global Advantage- Hexatron Metrology, Нi меччина. Машина виконує 
вимi ри за програмою з точнi стю 0,003 мм.  Для реалi зацi ї третього напряму бi знес-
плану ( програма вi трякi в) придбана i введена в експлуатацi ю складально- зварювальна 
лi нi я PEMA вартi стю 2,5 млн. евро.  Лi нi я призначена для позицi ювання, збi рки, 
зварки тi л обертання дi аметром вi д 1700 до 4800 мм. Лi нi я забезпечує виробництво 
цилi ндрових башт ВЕУ до 50 шт. в рi к. За 2012 рi к вi двантажено замовниковi вже 5 
башт. Вага однi єї башти складає 252 тонни, дi аметр 4300 мм. Складально- зварювальне 
виробництво має камеру для дробi струменевого очищення металоконструкцi й, що 
вi дповi дає сучасним вимогам виробництва i малярну камеру з комплектом 
технологi чного устаткування, що забезпечує виконання вимог до фарбування на рi внi 
свi тових стандартi в.  
* кi лькi сть постачальникi в за основними видами сировини та матерi алi в, що займають 
бi льше 10 вi дсоткi в в загальному об' ємi постачання З постачальниками стратегi чних 
видi в виробничих запасi в укладенi довгостроковi контракти. Вi тчизнянi 
постачальники працюють на умовах подальшої оплати з вi дстроченням до 30 днi в, 
передоплата зарубi жним постачальникам здi йснюється за 30-60 днi в. Поставки 
сировини i матерi алi в українськими постачальниками здi йснюється протягом 1-3 днi в, 
зарубi жними - протягом 10-30 днi в. Основнi постачальники i субпi дрядники, якi 
задовольняють поточнi потреби пi дприємства: ТОВ ТД " Українських машинобудi вних 
заводi в" - комплектуючi ТОВ " Дi Пi ЕйрГаз" - кисень, вуглекислота ТОВ " ДЕМК " м. 
Днi пропетровськ - пi дшипники ТОВ " Паралель М лтд" м. Краматорськ - бензин, 
дизпаливо " ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI" " м. Донецьк - електроенергi я Краматорськ 
УГГ - природний газ ПАТ " ЕМСС" - поковки, ТОВ " Термi нал" м. Донецьк - зрi джений 
газ, ПП " Промпоставка" - проволока для зварки, ПП " Кабельпромсервi с" - кабель, ТОВ 
" Укрславресурс" с. Андрi ївка - феросплави, шихтовi матерi али ТОВ " ТД Ферi т" м. 
Дружкi вка - послуги з перекову поковок, ПП " Форт Сервi с Юг" - електродвигуни, ТОВ 
" Укрпромресурс" - модельнi комплекти, ТОВ " Такт" - сталь, ТОВ ВКФ " Старк" - пi сок, 
ТОВ " ТК " РЕМ" - брус, пиломатерi али, ТОВ " Кольорметпрокат" - бронза, Kabelschlepp 
Systemtechnik s.r.o. м. Нове Замке - стi рателi, Zarges Aluminium Systeme GmbH - 
начинка секцi ї. 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
2011 рi к  
На протязi року введено в дi ю основнi засоби на 15601 тис. грн. ( за первi сною 
вартi стю) , а саме: - будi влi та споруди-87 тис. грн.; машини та обладнання-15273 
тис. грн.; i нструменти прилади, i нвентар -66 тис. грн.; i ншi основнi засоби-45,0 
тис. грн.; МНМА-130 тис. грн. На протязi року вибуло основних засобi в на 8975509 
тис. грн. ( за первi сною вартi стю)- земельнi дi лянки, а саме - реалi зовано-185,0 
тис. грн.; будi влi та споруди-200809 тис. грн., а саме лi квi довано-6384 тис. грн., 
реалi зовано-194173 тис. грн., в т. ч. Безкоштовно переданi-252 тис. грн.; машини та 
обладнання-8772802 тис. грн., а саме лi квi довано-183276 тис. грн., реалi зовано-
8589526 тис. грн.; транспортнi засоби-253 тис. грн., а саме лi квi довано-7 тис. грн., 
реалi зовано-246 тис. грн.; i нструменти прилади, i нвентар-226,0 тис. грн., а саме 
лi квi довано-43 тис. грн., реалi зовано-183 тис. грн.; i ншi основнi засоби-1111 
тис. грн., а саме лi квi довано-78 тис. грн., реалi зовано-1033 тис. грн.; МНМА-123 
тис. грн., а саме лi квi довано-123 тис. грн. Емi тент не планує будь- якi значнi 
i нвестицi ї або придбання, пов' язанi з його господарською дi яльнi стю.  
2012 рi к  
За 2012 рок на пi дприємство надi йшло основних засобi в на загальну суму - 55 977 
тис. грн., у тому числi: квартира 265 тис. грн.; листозгинальна машина 3 232 тис. 
грн..; горизонтально- расточний верстат Mecof 2 098 тис. грн.; лi нi я ВЕУ 20 122 
тис. грн.; фрезерно- оброблювальний центр Toskurim 13 381 тис. грн.; система 
многофункцi ональна ОСЕ 116 тис. грн.; координатно- вимi рювальна машина 1 627 тис. 
грн.; навантажувачи 2 527 тис. грн.; лазерний i нтерферометр XL-80 1 072 тис. грн. 
та i нше обладнання 11 802 тис. грн. Безкоштовно отриманих основних засобi в у 2012 
року не було. Вартi сть основних засобi в, що вибули - 131 860 тис. грн., знос 
об' єктi в, що вибули - 125 900 тис. грн., в тому числi: 1. Лi квi довано: Будинки 400 
тис. грн., Споруди 102 тис. грн., Машини та обладнання 124 925 тис. грн. Утому 
числi: Верстати 123 764 тис. грн., Кранове обладнання, преса 142 тис. грн., 
Конвеєри стрi чковi 256 тис. грн., Елеватори та живильник 56 тис. грн., Робочi 
машини 707 тис. грн., 2. Реалi зовано Земельна дi лянка 1,26 га 178 тис. грн., 
Машини та обладнання 3 816 тис. грн. Утому числi: Верстати 3 816 тис. грн., 3. 
Передано безкоштовно Комп' ютерна технi ка 2 тис. грн. 



2013 рi к 
За 2013 рi к на пi дприємство надi йшло основних засобi в на загальну суму - 79 784 
тис. грн., у тому числi: 
Майданчик для зберi гання i вивезення  
веж вi троенергоустаткування    482 тис. грн.; 
кранове обладнання         5740 тис. грн.; 
горизонтально- розточний верстат РАМА 28779 тис. грн.; 
унi версальний круглошлi фувальний верстат  
фi рми Gloriya          7953 тис. грн.; 
продольно- фрезерний оброблювальний  
центр з ЧПУ Waldrich-Siegen    24543 тис. грн.; 
машина термi чної рi зки OMNICUT 5000G 3919 тис. грн.; 
пристосування фрезерне для обробки фланцi в 1 763 тис. грн.; 
У 2013 роцi була проведена капi талi зацi я вi дсоткi в на суму 36 006 тис. грн., а 
також збi льшена вартi сть основних засобi в у зв' язку з їх ремонтом та модернi зацi єю 
на суму 24 588 тис. грн. 
. Безкоштовно отриманих основних засобi в у 2013 року не було. 
Вартi сть основних засобi в, що вибули - 7 217 тис. грн., знос об' єктi в, що вибули - 
5 259 тис. грн., у тому числi: 
1. Лi квi довано: 
Машини та обладнання         4 213 тис. грн. 
У тому числi: 
верстати                3 412 тис. грн., 
кранове обладнання                742 тис. грн., 
конвеєри стрi чковi                 35 тис. грн., 
манi пулятори                   7 тис. грн., 
обчислювальна технi ка            17 тис. грн., 
I нструменти, прилади, i нвентар       1 968 тис. грн. 
2. Реалi зовано 
Машини та обладнання            85 тис. грн. 
У тому числi: 
Верстати                   85 тис. грн., 
 Транспортнi засоби          278 тис. грн. 
I нструменти, прилади, i нвентар          11 тис. грн. 
Також зменшена вартi сть будi вель на суму 174 тис. грн. у зв' язку з частковою 
лi квi дацi єю частини будi влi головного корпусу. 
За 2014 рi к на пi дприємство надi йшло основних засобi в на загальну суму - 3529 тис. 
грн., у тому числi: 
Обчислювальна техніка                                 40 тис. грн.;  
Робоче обладнання                                    980 тис. грн.; 
У тому числі траверси магнітні                       634 тис. грн.; 
             компресора                               59 тис. грн.; 
             зварювальне обладнання                  113 тис. грн.; 
             осушувач стисненого повітря             112 тис. грн.; 
             інші обладнання                          62 тис. грн.; 
Вимірювальні та регулюючі прибори                     51 тис. грн.; 
Інструмент                                            36 тис. грн.; 
Виробничий інвентар                                  197 тис. грн.; 
У тому числі газові горілки                           82 тис. грн.; 
             теліжка                                 115 тис. грн.;  
Господарський інвентар                                11 тис. грн.; 
      
У 2014 роцi була збi льшена вартi сть основних засобi в у зв' язку з їх ремонтом та 
модернi зацi єю на суму 2 214 тис. грн. 
Безкоштовно отриманих основних засобi в у 2014 року не було. 
Вартi сть основних засобi в, що вибули - 2 520 тис. грн., знос об' єктi в, що вибули - 
699 тис. грн., у тому числi: 
1. Лi квi довано: 
Машини та обладнання      1256 тис. грн. 
У тому числi: 
верстати              792 тис. грн.; 
кранове обладнання            461 тис. грн.; 
обчислювальна технi ка         2 тис. грн.; 
I нструменти, прилади, i нвентар      17 тис. грн.; 
2. Реалi зовано 
Машини та обладнання       952 тис. грн.; 
У тому числi: 
Верстати              952 тис. грн.; 
Транспортнi засоби                 165 тис. грн.; 
I нструменти, прилади, i нвентар     130 тис. грн. 



Активи утримуються за власнi кошти. Для пi дтримки будинкi в, споруд та обладнання 
провадяться постi йнi ремонти.  
У 2014 роцi пi дприємство витратило на капi тальнi ремонти та модернi зацi ю - 22 557 
тис. грн.; на поточнi ремонти - 301 тис. грн. 
 
Протягом 2015 року введено в експлуатацi ю основних засобi в на загальну суму 
16629,0 тис. грн., в т. ч.: 
- будинки, споруди - 14376,0 тис. грн.  - ремонти 
- машини та виробниче обладнання - 2143,0 тис. грн. - верстати 
- транспортні засоби - 5,0 тис. грн. - ремонт автомобиля. 
- i нструменти, прилади, i нвентар - 71,0 тис. грн. 
- i ншi основнi засоби - 3,0 тис. грн. 
 
Протягом 2015 року вибуло основних засобi в, первi сна вартi сть яких склала - 
582,0 тис. грн., знос - 353,0 тис. грн.,  в тому числi: 
- будинки i споруди - первi сна вартi сть - 173,0 тис. грн, знос - 147,0 тис. грн. 
( підстанції) 
- машини i обладнання - первi сна вартi сть - 296,0 тис. грн., знос -
109,0 тис. грн.,( електромостовий кран, верстати, козловий кран, кран однобалковий) 
- i нструменти, прилади - первi сна вартi сть - 113,0 тис. грн., знос - 97,0 тис. грн.  
Основнi засоби розташованi за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.. 
Орджонi кi дзе, 6. 
Продано у звітному періоді 27615 од. сертифікатів ТОВ " Укрмашінвест" на загальну 
суму 49983,0 тис. грн. 
 
 
 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація 
 
Протягом звi тнього року не було правочинi в з власниками i стотної участi, членами 
наглядової ради або  членами виконавчого органу, афi лi йованими особами, зокрема 
всi правочини мi ж емi тентом або його дочi рнi ми/ залежними  пi дприємствами, 
наглядової ради або членами виконавчого органу. 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Пi дприємство використовує власнi основнi засоби . Основнi засоби , якi утримуються 
на балансi знаходяться за адресою:84306 Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Орджонi кi дзе, 6. 
ПАТ " КЗВВ" володi є наступними основними засобами: МЕТАЛУРГI ЙНЕ ВИРОБНИЦТВО 
Термовi ддi лення КПЦ розташоване в окремi й будi влi розмi рами 34000 х66000 ( загальна 
площа 2244 м2). Термовi ддi леннi я складається з гальванi чної i термi чної дi лянок. На 
термi чнi й дi лянцi термовi ддi леня виконується термi чна обробка деталей основної 
верстатної продукцi ї i стороннi х замовлень. Види термi чної обробки, виконуваної в 
термовi ддi леннi: 1. Гарт з вi дпусткою. 2. Нормалi зацi я. 3. Вi дпал. 4. Газова 
цементацi я. 5. Азотизацi я. Гальванi чне вi ддi лення складається з двох дi лянок - 
гальванi чної дi лянки i дi лянки виготовлення таблиць i панелей верстатi в. На 
гальванi чнi й дi лянцi виробляють наступнi гальванi чне покриття: 1. Хi мi чне 
оксидування. 2. Цинкування. 3. Хромування. Основнi габарити ванни оксидування 
1500х800х500. Оксидуванню пi ддають крi пильнi вироби. На дi лянцi цинкування 
застосовується дзвонова ванна цинкування для цинкування дрi бних деталей ( до 5 кг), 
стацi онарна ванна цинкування 1500 х700х800 для цинкування крi пильних виробi в; 
товарi в народного споживання. На дi лянцi використовуються 3 ванни хромування 
розмi рами 2000 х800х900 i I ванна розмi рами 1500 х600х1000 для покриття маховикi в, 



ручок, рукояток i деталей, що працюють при великих навантаженнях - штоки, осi. На 
дi лянцi виготовлення таблиць i панелей використовується метод фотоелектрохi мi чного 
гравi рування розмi рами таблиць 300 х400 i панелей 500 х600. Дi лянка кольорового 
лиття знаходиться в корпусi дрi бного i середнього чавунного литва. На дi лянцi 
виготовляються вi дливання з алюмi нi євих сплавi в марки АК-7, мi дних сплавi в мазкi: 
Бр05Ц5С5, БрА9Ж4Л, Бр010Ф1, Бр010ФО,5 ГОСТ613-79, ГОСТ18175-78, ГОCT2685-.75. 
Бi металi чнi вкладишi заливаються бабi том марки Б16 i Б83 ГОСТ1320-74. Площа 
дi лянки - 864 м2. Проектна потужнi сть 300 т кольорового литва в рi к. МЕХАНОЗБОРОЧНЕ 
ВИРОБНИЦТВО Механi чний. цех №1 - виробнича площа 8954 кв. м, встановлено 111 
одиниць, механообробного устаткування, спецi алi зованого по випуску деталей типу 
тi л обертання: шпi нделi, вали, пi нолi, стебла, гвинти, гi льзи, втулки, зубчатi 
колеса i i н. Механi чний. цех №2 - виробнича площа 10872 кв. м, встановлено 31 
одиниця механообробного устаткування, спецi алi зованого по випуску крупних базових 
i корпусних деталей типу станин, переднi х i заднi х бабок, кареток, люнетi в, 
стендових плит i i н. Розробленi технологi чнi процеси для цехi в механооброб. 
виробництва з урахуванням застосування прогресивного устаткування, а також 
прогресивних заготi вок з мi нi мальними прi пускамi пi д механообработку дозволяють 
одержувати продукцi ю високої якостi, вi дповi дну свi товим стандартам. Зборочне 
виробництво: зборочних цех № 6 - виробнича площа 8100 квадрат. м, спецi алi зований 
по зборцi, вi дладцi i випробуванню середнi х верстатi в i автоматичних лi нi й. Для 
скорочення циклу зборки верстатi в збиральний цех оснащений наступними спецi альними 
стендами для обкатки вузлi в поза верстатом: 1. Стенд для обкатки переднi х бабок на 
холостому ходу i пi д навантаженням. 2. Стенд для обкатки редукторi в типу фартухi в, 
супортi в на холостому ходу. 3. Стенд для обкатки кулакi в пi д навантаженням. 4. 
Стенд для випробування гi дравлi чних датчикi в. Кi лькi сть металорi жучих станкi в i 
процент завантаження обладання є наступним: Механi чний цех № 1 - на дi льницi 120 - 
29 одиниць, завантаження при 2- х змi нному режимi - 36%, при однозмi нному - 70%; - 
на дi льницi 150 -75 одиниць, завантаження при 2- х змi нному режимi - 22%, при 
однозмi нному - 42%. Механi чний цех № 2 - на дi льницi 110 - 102 одиницi, 
завантаження при 2- х змi нному режимi - 15%, при однозмi нному - 29% - на дi льницi 
170 - 27 одиниць, завантаження при 2- х змi нному режимi - 30%, при однозмi нному - 
57%. Виробнича потужнi сть пi дприємства визначається наявним устаткуванням, площею 
виробничих примi щень, оснащенням, допомi жним устаткуванням. Власних виробничих 
потужностей пi дприємство має в достатнi й кi лькостi для ведення господарської 
дi яльностi,  
На пi дприємствi дi є також збирально- зварювальне виробництво, де займаються 
збиранням та зварюванням башен вi троенергоустаткування. Цех має достатньо 
обладнання для виконання своїх функцi й, а саме: Ступi нь використання основних 
засобi в: - I нвестицi йна нерухомi сть - 100 %;- Будинки i споруди - 89%; - Машини та 
обладнання - 93%; - Транспортнi засоби - 82%; - I нструмент, прилади, i нвентар - 
95%. 
Об' єкти основних засобi в використовуються за цi льовим призначенням. На 
пi дприємствi дотримуються належний режим експлуатацi ї i зберi гання обладнання. 
Спосi б утримання активi в: активи утримуються за власнi кошти пi дприємства. Основнi 
засоби: будi влi та споруди- утримуються в робочому станi - i нструменти, прилади, 
i нвентар - утримуються в робочому станi, проводяться замi ни запчастин та дрi бнi 
ремонти; - i ншi необротнi матерi альнi активи - утримуються у належному станi. 
Будь- якi значнi правочини емi тента щодо основних засобi в не вi дбувалися. Джерелом 
придбання основних засобi в є o6i гoвi кошти. Екологi чнi питання, що можуть 
позначитися на використаннi активi в пi дприємства: На пi дприємствi встановленi 
екологi чни нормативи, якi включають: - нормативи екологi чної безпеки ( гранi чно 
допустимi концентрацi ї забруднення речовин в навколишньому природному середовищi, 
лi мi ти на утворення та розмi щення вi дходi в виробництва); - гранично допустимi 
викиди i скиди в оточуюче природне середовище забруднюючих хi мi чних речовин. На 
базi екологi чного законодавства до пi дприємства застосовуються наступнi екологi чнi 
вимоги: - при розмi щеннi, проектуваннi, будi вництвi, реконструкцi ї, введенi в 
експлуатацi ю споруд i i нших об' эктi в проводиться їх екологi чна експертиза; - при 
забрудненнi виробничими, побутовими та i ншими вi дходами укладаються угоди на їх 
утилi зацi ю, розмi щення та використання на i нших пi дприємствах; - для екологi чної 
безпеки транспортних засобi в на пi дприємствi розробленi заходи по зменшенню 
викидi в у природне середовище та графi ки проходження технi чного огляду. 
Пi дприємство здi йснює свою дi яльнi сть з урахуванням забезпечення охорони 
навколишнього природного середовища, санi торного i епi демi ологi чного благополуччя 
населення. Охорона атмосферного повi тря - на пi дприємствi дi є Дозвi л на викиди в 
атмосферу, клас небезпеки пi дприємства третi й. Протягом всього року постi йно 
проводяться i нвентаризацi ї джерел викидi в, забруднюючих атмостферу. Також на 
пi дприємствi дi є Дозвi л на спецi альне водовикористання i нормативи допустимих меж 
викидi в. Пi дприємство належить до 1 групи пi дприємств, сток яких за складом 
домi шок близьких до поверхневого стоку i не мi стить специфi чних речовин з 
токсичними властивостями. Крi м того на пi дприємствi 33 види вi дходi в 1-4 класу 
небезпеки. Також постi йно проводиться робота з утилi зацi ї вi дходi в i упорядкування 



територi ї - вi дходи вивозяться з територi ї заводу. Пi дприємство щорi чно проводить 
тестування необоротних активi в на предмет знецi нення, керуючись вимогами МСБО 36 
" Зменшення корисностi активi в". Для визначення, чи зменшилася кориснi сть об' єкта 
основних засобi в, балансова вартi сть переглядається з урахуванням очi куваного 
вi дшкодування активу. 
Незавершене будi вництво на початок звi тного перi оду в балансi пi дприємства 
складало -63673,0 тис. грн. 
 Протягом 2015 року було здi йснено капi тальних i нвестицi й на загальну суму 
1210,0 тис. грн., в т. ч.: 
- придбання( виготовлення основних засобi в) -87,0 тис. грн.; 
- іншi капi тальнi i нвестицi ї -1123,0 тис. грн.  
У 2015 роцi введено в експлуатацi ю незавершених капітальних інвестицій на суму -
16629,0 тис. грн.- основні засоби. 
На кi нець 2015 року незавершене будi вництво складає 48254,0 тис. грн., складається 
з: 
- капітальне будівництво - 171,0 тис. грн. 
- вартi сть не введених в експлуатацi ю основних засобi в -18027,0 тис. грн.( Капi тальнi 
вкладення, придбання об' єктi в основних засобi в, капi тальнi вкладення на придбанi 
об' єкти), 
- вартостi i нших капi тальних i нвестицi й - 30056,0 тис. грн. 
 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
I стотною проблемою для Товариства є те, що для запуску замовлень у виробництво i 
запобi гання ризику неплатоспроможностi замовника, договi рними умовами передбачено 
отримання передоплати, а також узгодження попередньої цi ни на вироблювану 
продукцi ю. Пi сля отримання передоплати завод не має права змi нювати умови 
договорi в i збi льшувати оптовi цi ни. Крi м того, протягом року вi дбулося значне 
падi ння гривни вi дносно долару та евро i, як наслi док, зростання цi н на 
комплектуючi вироби, сировину i матерi али, законодавчо змi нювався рi вень 
мi нi мальної заробi тної плати, i як наслi док, вi дбулося збi льшення собi вартостi 
випускаємої продукцi ї. У зв' язку з тим, що виробництво одного верстата 
вi дбувається впродовж тривалого перi ода часу - до 9-12 мi сяцi в, пi дприємство має 
гострий дефi цит власних оборотних коштi в. Потенцi йнi внутрi шнi слабi сторони: 
1. Нестача основних засобi в високий рi вень зносу, застарi ла технологi чна база. 
2. Нестача квалi фi кованого виробничого персоналу. 3. Недостатня автоматизацi я и 
комп' ютеризацi я виробничого процесу . Потенцi йнi зовнi шнi загрози: 1. Розвиток 
верстатобудування в Пi вденно- схi днi й Азi ї за рахунок пропозицi й устаткування по 
вi дносно низьким цi нам з зростаючою якi стю верстатi в. 2. Виробництво китайського 
обладнання пi д маркою провi дних захi дних верстатобудi вельних фi рм. 3. Змi на 
структури попиту верстатобудi вельного ринку, направлена на придбання високоточних 
и недорогих верстатi в.4. Складна полi тична та фi нансова ситуацi я у державi. 
Особливий негативний вплив на розвиток виробництва надали бойовi дi ї в регi онi, в 
наслi док яких були частково зруйнованi будi влi та готова продукцi я. Збиток склав 
понад 10 млн. грн.  
Великi виробничi цикли виготовлення важких верстатi в часто не задовольняють 
замовникi в, тому потрi бен обачливий запуск верстатi в у виробництво з попередженням 
до укладення контракту. Це особливо небезпечно при одиничному виробництвi, коли 
другий запит на такий верстат може з' явитися не скоро. Останнi м часом майже всi 
замовлення проходять стадi ю тендеру та потребують випуску таких банкi вських 
продуктi в як: акредитиви, банкi вськi гарантi ї повернення авансового платежу, 
тендернi гарантi ї та i нше. Ризик негативного розвитку ринку продукцi ї заводу i снує 
при недостатнi й якостi продукцi ї, при недостатнi й рекламi, при недостатньому рi внi 
сервi сного обслуговування i при програшi тендерi в. I снують також ризики при 
поставцi матерi алi в для виробництва верстатi в через вагонну норму вi двантаження, 
оскi льки доводиться придбавати зайве. Умовами запобi гання ризикам в даному планi 
розглядаються: " ретельне вивчення реальних потреб i можливостей замовника; " 
широкий пошук запасного замовника на випадок втрати першого; " постi йна участь в 
регi ональних i мi жнародних виставках; " усестороння пi дготовка матерi алi в на 
тендер i особиста участь представника заводу при проведеннi тендерних торгi в " 
укладення контрактi в на постачання устаткування i виконання робi т по монтажу на 
умовах " пi д ключ"; " розробка системи заходi в щодо зниження потреби пi дприємства в 
оборотних коштах за рахунок пi двищення ритмi чностi роботи, зменшення запасi в, 
роботи з дебi торами; " укладення довгострокових договорi в з постачальниками 
сировини з чi ткими умовами i штрафними санкцi ями; " застосування найкращих, що 
одержали свi тове визнання, комплектуючих виробi в по системах ЧПУ, по гi дро- i 
електроапаратурi; " зниження ризикi в фi нансування, своєчасний розрахунок за 
виконанi роботи i реалi зовану продукцi ю. Запуск у виробництво продукцi ї 



здi йснюється, як правило, пi сля отримання 50% передплати. Вi двантаження продукцi ї 
проводиться пi сля отримання 100 % сплати. 
 
 
 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
 
Протягом 2015 року ПАТ " КЗВВ" сплатило штрафнi санкцi ї за порушення податкового 
законодавства в сумi 310,0 тис. грн. в т. ч.: 
- пеня по ЗЕД - 180,0 тис. грн. 
- штраф по автопослугам -11,0 тис. грн. 
- штраф по акту перевірки ДПІ - 87,0 тис. грн. 
- компенсація по суду 8,0 тис. грн 
- штраф по перевірці соціального страхування - 4,0 тис. грн. 
- інші штрафні санкції - 20,0 тис. грн.  
 
 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
ПАТ " Краматорський завод важкого верстатобудування"" залучає позиковi кошти, у 
тому числi кредити банкi в, з метою поповнення обi гових коштi в для фi нансування 
своєї поточної дi яльностi а також для реконструкцi ї пi дприємства. 
Діяльність підприємства в системі сучасної ринкової економіки залежить від джерел 
фінансування: фінансування з власних джерел, фінансування за рахунок залучених 
коштів та фінансування за рахунок позикових коштів. 
 Для оцінки фінансового стану підприємства необхідно орієнтуватись на дані 
про джерела фінансування, тобто на капітал. Для оцінки фінансової стабільності 
необхідно аналізувати взаємозв' язок між активами і пасивами балансу, тобто 
відстежити напрямок використання  коштів. Безперечно, коефіцієнти, розраховані по 
даним  актива і пасива балансу, являються основними в цьому блоці аналізу. 
 
 За оцi нками фахi вцi в пi дприємства: 
1. Коефi цi єнт абсолютної лi квi дностi: 
К 2014 р.= 4622,0/350539,0=0,013 
К 2015 р.= 5733,0/411038,0=0,014 
Аналізуючи коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом ряду років можна зробити 
висновок, що він залишається на одному рівні і підприємство навіть найменшу 
частину своїх зобов язань не може погасити негайно, що свідчить про недостатність 
грошових коштів у підприємства та велику поточну кредиторську заборгованість. 
2. Коефi цi єнт загальної лi квi дностi: 
К 2014 р.= 195924/350539,0= 0,56 
К 2015 р. =122081,0/411038,0= 0,30 
Коефіцієнт поточної ліквідності відображає спроможність підприємства погасити 
поточні зобов' язання   за рахунок поточних активів підприємства та свідчить про 
те, скільки одиниць оборотних коштів припадає на одну одиницю  короткострокових 
зобов' язань. Так,  на початок 2015 р. на 1 гривню поточних зобов' язань  припадає 
0,56 грн. поточних активів, а станом на 31.12.2015 р. - 0,30 грн. поточних активів, 
тобто спостерігається зменшення даного коефіцієнту. 
Коефіцієнт характеризує міцність підприємства в умовах змін і показник необхідно 
постійно підвищувати. Підприємство не може за рахунок власних коштів покрити свою 
кредиторську заборгованість. 
3. Коефi цi єнт фi нансової стi йкостi( або незалежностi): 
К 2014 р.= (-5586,0)/783099,0=-0,007 
К 2015 р.=(-150500,0)/730061,0= -0,21 
Коефіцієнт фінансової стійкості свідчить про питому вагу власного капіталу 
підприємства у загальній сумі коштів, авансованих у діяльність підприємства. Цей 
показник значно меньше рекомендованого позитивного значення і свідчить, що 
діяльність фінансується здебільшого за рахунок позикових коштів. 4. Коефi цi єнт 
структури капi талу: 
К 2014 р.=(438146,0+350539,0)/(-5586,0)= -141,19 
К 2015 р.=(469523,0+411038,0)/(-150500,0)= -5,85 
   Коефi цi єнт фi нансування показує спi ввi дношення власного i позикового капi талу  
i характеризує залежнi сть пi дприємства вi д залучених коштi в. 
 



 Ефективність використання обігових коштів залежить від багатьох факторів, які 
можна розділити на зовнішні, які впливають поза залежністю від зацікавленості 
підприємства і на які підприємство не має можливості вплинути, а також внутрішні, 
на які підприємство може і повинно мати активний вплив.  
Зовнішні  фактори - це такі, як загальноекономічна ситуація, податкове 
законодавство, умови одержання позик та відсоткові ставки по кредитах, можливість 
цільового фінансування, участь у програмах, які фінансуються з бюджету.  Ці та 
інші фактори визначають методи, у рамках яких підприємство може маніпулювати 
внутрішніми факторами раціонального руху обігових коштів. 
При існуючих темпах росту інфляції та ускладненні кризової економічної ситуації в 
Україні підприємство мусить швидко реагувати на зміну обставин на ринку збуту 
власної продукції з метою одержання прибутку та  направляти його на поповнення 
власних обігових коштів, зміцнювати фінансову стійкість підприємства, зменшувати 
фінансову залежність від банків, кредитів та інвесторів. 
 Можливими шляхами покращення ліквідності можуть бути: 
- перегляд номенклатури виробництва, яка користується попитом на ринку збуту; 
- зменшення енерговикористання; 
- більш повне завантаження обладнання; 
- пошуки більш дешевих матеріалів та сировини. 
 
 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Маркетингова полi тика дозволила забезпечити Товариство портфелем замовлень на 
2016р.: 
Заплановано запустити в виробництві замовлень на 147 млн. грн. На теперішній час 
не всі заплановані замовлення скріплені договорами. Реалізація товарної продукції 
запланована в об* ємі 155 млн. грн.. 
 
 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
КЗВВ - пi дприємство з повним циклом виробництва - вi д розробки технi чної 
документацi ї до виготовлення i випуску продукцi ї, що вi дповi дає найсучаснi шим 
вимогам. Єдиний завод серед країн СНД володар найширшої номенклатури виробництва 
важких токарних верстатi в. Для забезпечення стабi льного зростання обсягi в 
виробництва, полi пшення якостi та конкурентоспроможностi продукцi ї у 2016 роцi 
планується: 
- Розширення ринку збуту верстатного обладнання за рахунок високої якостi , 
розроблення i модифi кацi ї наукоємного обладнання ( Казахстан, Росi я, 
Узбекистан, Туркменистан, Латвi я, Грузi я). 
Розширення ринку збуту башт для вi тро- енергетичних установок, розвитку в проектах 
ВЕУ для України i Казахстану. 
Проектувати верстати нового поколi ння: мод.1 К650.03. Ф3х6000 з ЧПК, мод. КЖ 
1662.02 Ф3 з ЧПК. 
Модернi зувати ранi ше випущенi моделi верстатi в виробництва ПАТ " КЗВВ": мод. 1 А670, 
КЖ 16136 Ф1, КЖ 1940.01. 
Пi дтримувати постi йнi зв' язки з потенцi йними замовниками i споживачами i нформувати 
їх про новi розробки " КЗВВ" по верстатнi й продукцi ї, а також про можливостi заводу 
по механо - та термообробцi. 
Придбання нового устаткування, освоєння нових видi в продукцi ї залишаються 
прi оритетними напрямами в планах дi яльностi пi дприємства. 
 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
В 2015 р. пi дприємство не видi ляло коштi в на дослi дження i новi розробки, тому що 
було вимушене перейти на мi нi мi зацi ю всi х витрат i роботу в умовах жорстокої 
економi ї i фi нансової дисциплi ни. 
 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 



стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
 
У судовому провадженні  протягом 2015 р. відсутні справи з вимогами  вартістю 10% і 
вище активів ПАТ " Краматорський завод важкого верстатобудування". 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Прибуток - це найважливіший і узагальнюючий показник, що характеризує в грошовому 
вираженні кількісну і якісну сторони діяльності підприємства. 
Сума прибутку, що одержало підприємство, обумовлена  обсягом продажу продукції, її 
якістю й конкурентоспроможністю на внутрішньому й зовнішньому ринках, 
номенклатурою, рівнем витрат, а також інфляційними процесами. 
Розглянемо аналіз динаміки прибутковості підприємства: 
 
Аналіз динаміки прибутку підприємства    тис. грн. 
Показники       Факт ( тис. грн.)          2015 р.       2014 р.  
Валовий прибуток від реалізації                
товарів, робіт, послуг                         20186       70965       
Фінансовий результат від  
операційної діяльності                         658           -166607     
Чистий фінансовий результат                     -127490       -247052  
 
 
 
 
 
 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 
424521.00

0 
433570.00

0 
0.000 0.000 

424521.00
0 

433570.00
0 

- будівлі та споруди 
221878.00

0 
236407.00

0 
0.000 0.000 

221878.00
0 

236407.00
0 

- машини та обладнання 
167015.00

0 
162703.00

0 
0.000 0.000 

167015.00
0 

162703.00
0 

- транспортні засоби 3416.000 3302.000 0.000 0.000 3416.000 3302.000 

- земельні ділянки 14183.000 14183.000 0.000 0.000 14183.000 14183.000 

- інші 18029.000 16975.000 0.000 0.000 18029.000 16975.000 

2. Невиробничого призначення 4878.000 2114.000 0.000 0.000 4878.000 2114.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 4878.000 2114.000 0.000 0.000 4878.000 2114.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 
429399.00

0 
435684.00

0 
0.000 0.000 

429399.00
0 

435684.00
0 

 
Пояснення :  Ступi нь зносу основних засобi в у вi дсотках: 
Виробничого призначення: 
- Будинки i споруди - 7,95%; 
- Машини та обладнання - 22,07%; 
- Транспортнi засоби - 40,0%; 
- I нструмент, прилади, i нвентар - 26,12%. 
-   інвестиційна нерухомість - 7,16% 
Ступi нь використання основних засобi в: 
 - I нвестицi йна нерухомi сть - 100 %; 
 - Будинки i споруди - 89%; 
 - Машини та обладнання - 93%; 
 - Транспортнi засоби - 82%; 
 - I нструмент, прилади, i нвентар - 95%. 
 
Облi к основних засобi в пi дприємства здi йснюється у вi дповi дностi з МСБО 16 
" Основнi засоби". До складу основних засобi в вi дносяться матерi альнi активи, якi 
використовуються для виробництва або постачання товарi в, послуг, для здачi в 
оренду i ншим суб' єктам господарювання та для адмi нi стративних цi лей; 
передбачаються до використання протягом бi льш нi ж одного року. Основнi засоби 
враховуються в натуральних i вартi сних формах. Одиницею облi ку основних засобi в є 
об' єкт. Основнi засоби класифi кованi по групах. Великi запаснi частини i резервне 
устаткування класифi кується як основнi засоби, якщо розраховується використати їх 
впродовж бi льше одного перi оду. Класифi кацi я основних засобi в згi дно з вимогами 
МСБО та українського законодавства ведеться в розрi зi таких груп, а саме: 
 
100 i нвестицi йна нерухомi сть; 
101 земельнi дi лянки; 
103 будинки, споруди та передавальнi пристрої; 
104 машини й обладнання; 
105 транспортнi засоби; 
106 i нструменти, прилади, i нвентар. 
109 i ншi основнi засоби. 
 



При розрахунку амортизацi ї беруться до уваги термi н корисного використання об' єкта 
основних засобi в до первi сної вартостi на початок звi тного перi оду на кожний 
i нвентарний об' єкт, ( у розрахунку на календарний мi сяць). 
Термi н корисного використання кожного об' єкта основних засобi в не є нижчим, нi ж 
той, що встановлений законодавством. 
 
103 Будинки                 20 рокi в; 
    Споруди              15 рокi в; 
    Передавальнi пристрої      10 рокi в; 
104 Машини й обладнання     5 рокi в; 
105 Транспортнi засоби     5 рокi в; 
106 I нструменти, прилади, i нвентар 4 роки. 
 
I нвентаризацi я основних засобi в проводилась станом на  01 листопада 2015 р., згi дно 
з Наказом №358 вi д 20.10.2015 р.  
Первi сна вартi сть основних засобi в на початок звi тного перi оду -495120,0 тис. грн, 
знос - 65721,0 тис. грн., залишкова вартi сть - 429399,0 тис. грн.  
    Протягом 2015 року введено в експлуатацi ю основних засобi в на загальну суму 
16629,0 тис. грн., в т. ч.: 
- будинки, споруди - 14376,0 тис. грн.  - ремонти 
- машини та виробниче обладнання - 2143,0 тис. грн. - верстати 
- транспортні засоби - 5,0 тис. грн. - ремонт автомобиля. 
- i нструменти, прилади, i нвентар - 71,0 тис. грн. 
- i ншi основнi засоби - 3,0 тис. грн. 
- інвестиційна нерухомість - 31,0 тис. грн. 
 
Протягом 2015 року вибуло основних засобi в, первi сна вартi сть яких склала - 
582,0 тис. грн., знос - 353,0 тис. грн.,  в тому числi: 
- будинки i споруди - первi сна вартi сть - 173,0 тис. грн, знос - 147,0 тис. грн. 
( підстанції) 
- машини i обладнання - первi сна вартi сть - 296,0 тис. грн., знос -
109,0 тис. грн.,( електромостовий кран, верстати, козловий кран, кран однобалковий) 
- i нструменти, прилади - первi сна вартi сть - 113,0 тис. грн., знос - 97,0 тис. грн.  
 
 Протягом 2015 року нараховано амортизацi ї по основним засобам на суму 
10115,0 тис. грн., в тому числi за групами: 
- будинкi в, споруд - 2570,0 тис. грн., 
- машин та обладнання - 6268,0 тис. грн, 
- транспортних засобi в - 119,0 тис. грн., 
- i нструментi в, приладi в, i нвентарю - 1109,0 тис. грн., 
- i ншi основнi засоби -3,0 тис. грн. 
- інвестиційна нерухомість - 46,0 тис. грн. 
 
    I ншi  змi ни, що вi дбулись у 2015 р. у складi основних засобi в. 
- Будинки та споруди - первi сна вартi сть - +2997,0 тис. грн., знос - +248,0 тис. грн.) 
- інвестиційна нерухомість - (- 2997,0 тис. грн.), знос - (-248,0 тис. грн.) 
 
Обмежень на використання основних засобi в не має. 
Всi основнi засоби находяться у належному станi. 
Технi чне обслуговування та ремонт основних засобi в проводяться у термi ни зазначенi 
у технi чних умовах використання основних засобi в. 
Пi дприємство проводить капi тальнi ремонти будi вель, споруд, машин та обладнання. 
 
Залишкова вартi сть основних засобi в, що тимчасово не використовуються 
( консервацi я, реконструкцi я) - 42382,0 тис. грн.  
Первi сна вартi сть повнi стю амортизованих основних засобi в - 12712,0 тис. грн. 
Вартi сть основних засобi в, призначених для продажу -  142,0 тис. грн. 
 
На кi нець звi тного перi оду первi сна вартi сть основних засобi в складає - 
511167,0 тис. грн, знос - 75483,0 тис. грн, залишкова вартi сть -435684,0 тис. грн. в 
т. ч.: 
- земельні ділянки - 14183,0 тис. грн. 
- будинки та споруди: первісна вартість - 256819,0 тис. грн., знос - 
20412,0 тис. грн., залишкова вартість - 236407,0 тис. грн. 
- машини та обладнання: первісна вартість- 208789,0 тис. грн., знос - 
46086,0 тис. грн., залишкова вартість - 162703,0 тис. грн. 
- транспортні засоби: первісна вартість - 5504,0 тис. грн., знос - 2202,0 тис. грн., 
залишкова вартість - 3302,0 тис. грн., 
- інструменти, прилади, інвентар: первісна вартість -22978,0 тис. грн, знос - 
6003,0 тис. грн., залишкова вартість - 16975,0 тис. грн. 



- інші основні засоби: первісна вартість 617,0 тис. грн, знос - 617,0 тис. грн, 
залишкова вартість - 0,0 тис. грн. 
- інвестиційна нерухомість: первi сна вартi сть i нвестицi йної нерухомостi складає 
2277,0 тис. грн., знос - 163,0 тис. грн., залишкова вартi сть - 2114,0 тис. грн. 
-  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -150500 -5586 

Статутний капітал (тис.грн.) 49980 49980 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 49980 49980 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР 
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв 
проводилося за формулою: Чистi активи=Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати 
майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-150500.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 
капiталу(49980.000 тис.грн. ).Згiдно  статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство 
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi 
змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний 
капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить  1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що  згiдно статi 
155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 172105.00 Х Х 
Короткостроковi кредити банку/Вiдновлювальна 
кредитна лiнiя - ПАТ "МЕГАБАНК" 

19.12.2014 168005.00 13.000 01.03.2016 

Овердрафт  ПАТ "МЕГАБАНК" 04.03.2013 4100.00 25.000 25.12.2016 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 287.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 708169.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 880561.00 Х Х 
Опис Непогашена частина боргу.Короткостроковi кредити банку. 

Заборгованiсть покороткостроковому кредиту банку / вiдновлювальнiй кредитнiй лiнiї банку та 
овердрафту на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає - 172105,0тис.грн.   
-ПАТ "МЕГАБАНК" м.Харкiв в т.ч.: 
1)Договiр №20-12в/2014/ГД-9/12  вiд 19.12.2014р. кредит видано у USD - заборгованiсть на 31.12.2015 - 
168005,0тис.грн. 
2)Договiр №20-19о/2013/ГД-9/12 вiд 04.03.2013р. кредит видано у гривнi - заборгованiсть на 31.12.2015 
- 4100,0тис.грн. 
 
Непогашена частина боргу. Податковi зобовязання.Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 
складають - 287,0 тис.грн.. 
 
Непогашена частина боргу.Iншi зобовязання в сумi 708169,0тис.грн. в т.ч.: 
Iншi довгостроковi зобовязання на кiнець звiтного перiоду складають - 460717,0тис.грн. - позики. 
Довгостроковi забезпечення виплат персоналу на конець звiтного перiоду в балансi пiдприємства 
складає - 8806,0тис.грн. 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.2015 складає 128099,0 тис.грн.  
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування складають на кiнець 2015 року 1547,0 тис.грн.  
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi на 31.12.2015р. в балансi пiдприємства складають 
1928,0 тис.грн.  
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами на кiнець звiтного перiоду в балансi 
пiдприємства  складає 82234,0тис.грн. 
Поточнi забезпечання на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає 7835,0тис.грн. 
Iншi поточнi зобов'язання складають 17003,0тис.грн. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виготовлення верстатiв 15од.         41989.07 47.7 10од.         70925.30 64.97 

2 Ремонт верстатiв 7од.          4377.82 4.97 6од.         13598.90 12.46 

3 Iнша продукцiя 41662,15тис.грн.         41662.15 47.33 22640,10тис.грн.         24640.10 22.57 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 
собівартості 

реалізованої продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 
1 Матерiали  63.00 
2 Витрати на оплату працi  22.00 
3 Амортизацiя   8.00 
4 Вiдрахування на соцiальнi заходи   7.00 

 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
                   що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
28.04.2015 29.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              
26.06.2015 16.09.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2013 1 0 

2 2014 1 0 

3 2015 1 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше д/н 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 
 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 
 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше д/н 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 
 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше д/н 

 
Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради                          6 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави                           0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       0 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 30 
 
Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 
 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть)   

 
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань : 
  
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                        д/н д/н 
 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
  
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди             X 

Інше                                     Три  члени наглядової ради отримують винагороду. 
 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                          

Вимоги до членiв Наглядової ради встановленi у Положеннi "Про Наглядову раду ПАТ "КЗВВ". 
Крiм зазначених вимог також висуваються наступнi: дiєздатнiсть та правоздатнiсть, наявнiсть 
вищої освiти, володiння базовими навичками з питань корпоративного управлiння, наявнiсть 
достатньої кiлькостi часу для регулярного знайомства iз справами Товариства, аналiзу 



документiв, пов'язаних з порядком денним засiдань Наглядової ради та особистої участi у 
засiданнях наглядової ради. 

 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   

X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена  

  X 

Інше (запишіть)                                                                          д/н 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  3  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       

Ні Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Ні Ні Так 

 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 



 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                        д/н 

 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Так Так Так Ні Так 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 

Загальні збори акціонерів         

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                            
Інше (запишіть)                                          

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором              X   

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)                                        д/н 



 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 
 
 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант               X 

Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)                                        д/н 

 
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 
Інше (запишіть)                                        д/н 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                          X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)                                        д/н 

 
Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                      X 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

Не визначились                                            
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Так 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий: д/н 



 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
 д/н 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Краматорський завод 
важкого верстатобудування" 

за ЄДРПОУ 00222999 

Територія  ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1412900000 
Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 112 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛООБРОБНИХ 
МАШИН 

за КВЕД 28.41 

Середня кількість працівників  514   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса , т.(06264) 68639 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 62 48 
70 

первісна вартість 1001 263 263 76 
накопичена амортизація 1002 201 215 6 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 63673 48254 68208 
Основні засоби 1010 424521 433570 292900 
первісна вартість 1011 489877 508890 431476 
знос 1012 65356 75320 138576 
Інвестиційна нерухомість 1015 4878 2114 5107 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 5243 2277 5217 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 365 163 110 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 82726 32743 169508 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 8704 88868 813 
Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 
Усього за розділом I 1095 584564 605597 536606 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 117581 71328 
99734 

Виробничі запаси 1101 58341 23037 15911 
Незавершене виробництво 1102 56551 43310 27728 
Готова продукція 1103 1717 4330 34196 
Товари 1104 972 651 92 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 
Векселі одержані 1120 -- -- 57 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 19395 21907 
16768 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 1268 11966 
52146 

з бюджетом 1135 137 619 32 
у тому числі з податку на прибуток 1136 133 63 -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 48061 5520 2352 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 4622 5733 3595 
Готівка 1166 2 2 1 
Рахунки в банках 1167 4620 523 907 
Витрати майбутніх періодів 1170 99 1 -- 



Інші оборотні активи 1190 4761 5007 14628 
Усього за розділом II 1195 195924 122081 189312 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 2611 2383 
13 

Баланс 1300 783099 730061 725931 
  



Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 49980 49980 
49980 

Капітал у дооцінках 1405 154139 153745 -- 
Додатковий капітал 1410 658 363 209109 
Резервний капітал 1415 8781 8781 7117 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -219144 -363369 6613 
Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- -- 
Усього за розділом I 1495 -5586 -150500 272819 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 32584 -- 
-- 

Пенсійні зобов'язання 1505 16639 -- 5632 
Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 388923 460717 275212 
Довгострокові забезпечення 1520 -- 8806 -- 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 -- 8806 -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- -- 
Усього за розділом II 1595 438146 469523 280844 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 115566 172105 
-- 

Векселі видані 1605 -- -- 1633 
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 
-- 

товари, роботи, послуги 1615 135932 128099 61522 
розрахунками з бюджетом 1620 391 287 311 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 2083 1547 557 
розрахунками з оплати праці 1630 2183 1928 1214 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 -- 82234 
65888 

Поточні забезпечення 1660 7687 7835 34690 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 86697 17003 6453 
Усього за розділом IІІ 1695 350539 411038 172268 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 
-- 

Баланс 1900 783099 730061 725931 
 
 
Фi нансова звi тнi сть ПАТ " КЗТС" пi дготовлена згi дно Закону України " Про 
бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть в Українi" за №996-XIV вi д 
16.07.1999 р.( зi змi нами) та вi дповi дних Мi жнародних стандартi в бухгалтерського 
облi ку та i нших нормативних документi в. що регулюють бухгалтерський облi к в 
Українi.  
Пi дприємством затверджено Наказ №634 " Про облi кову полi тику" вi д 11.12.2014 р. 
Фi нансова звi тнi сть складена у нацi ональнi й валютi України - гривнi. 
Метою складання " Звi ту про фi нансовий стан ( Балансу)" є надання повної, правдивої, 
достовi рної i нформацi ї про фi нансовий стан пi дприємства станом на 31 грудня 2015 
року. 
I нвентаризацi я активi в та зобов' язань пi дприємства проводилась на пi дставi Наказу 
" Про проведення i нвентаризацi ї в 2015 роцi" за №358 вi д 20.10.2015 р. 
- запаси ТМЦ станом на 01.12.2015 р. 
- основнi засоби станом на 01.11.2015 р. 
- незавершенi капi тальнi  i нвестицi ї станом на 01.11.2015 р. 
- розрахунки з дебi торами та кредиторами - 31.12.2015 р. 
 
АКТИВ БАЛАНСУ 
   Нематерi альнi активи.  
Згi дно до МСБО №38 " Нематерi альнi активи" та Наказу про облi кову полi тику 
пi дприємства об' єкти нематерi альних активi в оцi нюються за собi вартi стю. Термi ни 



корисного використання нематерi альних активi в визначаються умовами контрактi в по 
придбанню або використанням нематерi ального активу, судженням спецi алi стi в або 
мi нi мального термi ну, що встановлений законодавством. Амортизацi я нематерi альних 
активi в нараховується за методом рi вномi рного нарахування зносу протягом 
передбачувального термi ну їх корисного використання, встановленого 
правовстановлюючим документом. В разi вi дсутностi такого документа встановлено 
термi н для нарахування амортизацi ї 10 рокi в. Нематерi альнi активи з необмеженим 
термi ном використання - не амортизуються.  Лi квi дацi йна вартi сть нематерi альних 
активi в з обмеженим строком корисного використання дорi внює нулю.  
Первi сна вартi сть нематерi альних активi в на початок звi тного перi оду - 
263,0 тис. грн., знос - 201,0 тис. грн., залишкова вартi сть -62,0 тис. грн. 
У 2015 роцi нараховано амортизацi ї на нематерi альнi активи - 14,0 тис. грн.  
На кi нець звi тного перi оду первi сна вартi сть нематерi альних активi в складає 
263,0 тис. грн., знос 215,0 тис. грн., залишкова вартi сть 48,0 тис. грн. 
До складу нематерi альних активi в належать лi цензi я та програмне забезпечення. 
Термi н використання нематерi альних активi в  до 10 рокi в.  
I нших змi н у складi нематерi альних активi в у 2015 р. не було 
 
       Незавершене будi вництво. 
Незавершене будi вництво на початок звi тного перi оду в балансi пi дприємства 
складало -63673,0 тис. грн. 
 Протягом 2015 року було здi йснено капi тальних i нвестицi й на загальну суму 
1210,0 тис. грн., в т. ч.: 
- придбання( виготовлення основних засобi в) -87,0 тис. грн.; 
- i ншi капi тальнi i нвестицi ї -1123,0 тис. грн.  
У 2015 роцi введено в експлуатацi ю незавершених капi тальних i нвестицi й на суму -
16629,0 тис. грн.- основнi засоби. 
На кi нець 2015 року незавершене будi вництво складає 48254,0 тис. грн., складається 
з: 
- капi тальне будi вництво - 171,0 тис. грн. 
- вартi сть не введених в експлуатацi ю основних засобi в -18027,0 тис. грн.( Капi тальнi 
вкладення, придбання об' єктi в основних засобi в, капi тальнi вкладення на придбанi 
об' єкти), 
- вартостi i нших капi тальних i нвестицi й - 30056,0 тис. грн. 
 
Основнi засоби 
Облi к основних засобi в на пi дприємствi здi йснюється на пi дставi МСБО №16 " Основнi 
засоби".  
Одиницею облi ку основних засобi в є об' єкт основних засобi в. 
Основнi засоби вi дображаються в звi тностi по собi вартостi за вирахуванням 
накопиченої амортизацi ї.  
Амортизацi я основних засобi в нараховується за методом рi вномi рного нарахування 
зносу протягом передбачуваного термi ну їх корисного використання i вi дображається 
у складi витрат. Амортизацi я нараховується з дати введення об' єктi в до 
експлуатацi ї, а для об' єктi в основних засобi в, зведених господарським способом - з 
моменту завершення будi вництва об' єкта i його готовнi сть до експлуатацi ї. По 
земельних дi лянках амортизацi я не нараховується. 
Для встановлення термi ну корисного використання, яка визначається в момент 
введення в експлуатацi ю об' єкта ОЗ на пi дприємствi створено постi йно дi ючу 
комi сi ю. Комi сi я визначає термi ни корисного використання об' єктi в ОЗ в залежностi 
вi д технi чних умов, але не нижче мi нi мально допустимих термi нi в, встановлених 
ст.138 Податкового Кодексу України. 
I нвентаризацi я основних засобi в проводилась станом на  01 листопада 2015 р., згi дно 
з Наказом №358 вi д 20.10.2015 р.  
Первi сна вартi сть основних засобi в на початок звi тного перi оду -489877,0 тис. грн, 
знос - 65356,0 тис. грн., залишкова вартi сть - 424521,0 тис. грн.  
    Протягом 2015 року введено в експлуатацi ю основних засобi в на загальну суму 
16598,0 тис. грн., в т. ч.: 
- будинки, споруди - 14376,0 тис. грн. 
- машини та виробниче обладнання - 2143,0 тис. грн.   
- транспортнi засоби - 5,0 тис. грн. 
- i нструменти, прилади, i нвентар - 71,0 тис. грн. 
- i ншi основнi засоби - 3,0 тис. грн. 
 
Протягом 2015 року вибуло основних засобi в, первi сна вартi сть яких склала - 
582,0 тис. грн., знос - 353,0 тис. грн.,  в тому числi: 
- будинки i споруди - первi сна вартi сть - 173,0 тис. грн, знос - 147,0 тис. грн.  
- машини i обладнання - первi сна вартi сть - 296,0 тис. грн., знос -109,0 тис. грн., 
- i нструменти, прилади - первi сна вартi сть - 113,0 тис. грн., знос - 97,0 тис. грн.  
 



 Протягом 2015 року нараховано амортизацi ї по основним засобам на суму 
10069,0 тис. грн., в тому числi за групами: 
- будинкi в, споруд - 2570,0 тис. грн., 
- машин та обладнання - 6268,0 тис. грн, 
- транспортних засобi в - 119,0 тис. грн., 
- i нструментi в, приладi в, i нвентарю - 1109,0 тис. грн., 
- i ншi основнi засоби -3,0 тис. грн. 
 
    I ншi  змi ни, що вi дбулись у 2015 р. у складi основних засобi в. 
- Будинки та споруди - первi сна вартi сть - +2997,0 тис. грн., знос - +248,0 тис. грн.) 
 
Обмежень на використання основних засобi в не має. 
Всi основнi засоби находяться у належному станi. 
Технi чне обслуговування та ремонт основних засобi в проводяться у термi ни зазначенi 
у технi чних умовах використання основних засобi в. 
Пi дприємство проводить капi тальнi ремонти будi вель, споруд, машин та обладнання. 
 
Залишкова вартi сть основних засобi в, що тимчасово не використовуються 
( консервацi я, реконструкцi я) - 42382,0 тис. грн.  
Первi сна вартi сть повнi стю амортизованих основних засобi в - 12712,0 тис. грн. 
Вартi сть основних засобi в, призначених для продажу -  142,0 тис. грн. 
 
На кi нець звi тного перi оду первi сна вартi сть основних засобi в складає - 
508890,0 тис. грн, знос - 75320,0 тис. грн, залишкова вартi сть -433570,0 тис. грн. 
 
При вi дображеннi в облi ку i нвестицi йної нерухомостi пi дприємством застосовується 
Мi жнародний стандарт бухгалтерського облi ку 40 "I нвестицi йна нерухомi сть". 
I нвестицi йна нерухомi сть має визнаватися як актив тодi i тi льки тодi, коли:  
a) є ймовi рнi сть того, що суб' єкт господарювання отримає майбутнi економi чнi 
вигоди, якi пов' язанi з цi єю i нвестицi йною нерухомi стю;  
б) собi вартi сть i нвестицi йної нерухомостi можна достовi рно оцi нити. I нвестицi йну 
нерухомi сть слi д оцi нювати первi сно за її собi вартi стю. Витрати на операцi ю слi д 
включати до первi сної оцi нки. 
Лi квi дацi йна вартi сть i нвестицi йної нерухомостi дорi внює нулю. 
 Первi сна вартi сть i нвестицi йної нерухомостi на початок 2015 року складає 
5243,0 тис. грн., знос - 365,0 тис. грн., залишкова вартi сть - 4878,0 тис. грн. 
у 2015 р. надi йшло обєктi в i нвестицi йної нерухомостi - 31,0 тис. грн. 
 
У 2015 р. нараховано амортизацi ю на об' єкти i нвестицi йної нерухомостi в сумi 
46,0 тис. грн.  
I ншi змi ни за рi к: первi сна вартi сть - (-2997,0 тис. грн.), знос -(-248,0 тис. грн.). 
На кi нець 2015 року первi сна вартi сть i нвестицi йної нерухомостi складає 
2277,0 тис. грн., знос - 163,0 тис. грн., залишкова вартi сть - 2114,0 тис. грн. 
 
               Довгостроковi фi нансовi i нвестицi ї. 
Довгостроковi фi нансовi i нвестицi ї облi ковуються по первi снi й вартостi. 
Вартi сть фi нансових i нвестицi й згi дно МСБО на початок звi тного перi оду складала 
82726,0 тис. грн. -i нвестицi йнi сертифi кати ПВI Ф " РI М-1" в кi лькостi 45705 од. 
Продано у звi тному перi одi 27615 од. сертифi катi в на загальну суму 49983,0 тис. грн. 
На кi нець звi тного перi оду залишок фi нансових i нвестицi й 32743,0 тис. грн.- 
i нвестицi йнi сертифi кати в кi лькостi 18090 од. 
 
               Вi дстроченi податковi активи 
Вi дстроченi податковi активи в балансi пi дпиємства на кi нець звi тного перi оду -
88868,0 тис. грн. 
 
               Запаси. 
Для вi дображення в облi ку запасi в пi дприємством застосовуються принципи та методи 
передбаченi Мi жнародним стандартом бухгалтерського облi ку №2 " Запаси" та 
здi йснюється згi дно з прийнятою на пi дприємствi облi ковою полi тикою. 
Запаси на пi дприємствi класифi куються наступним чином: 
- основна сировина, матерi али та паливно - енергетичнi запаси; 
- незавершене виробництво; 
- запаснi частини; 
- готова продукцi я, напi вфабрикати i товари для перепродажу. 
Запаси визнаються пi дприємством, якщо вони належать йому та: 
- наявна вi рогi днi сть отримання економi чної вигоди вi д їх використання в 
майбутньому; 
- їх вартi сть може бути достовi рно оцi нена. 
Пi дставою для включення ( списання) матерi альних цi нностей в (i з) склад( у) запасi в 
є передача ризикi в i вигод, що пов' язанi з володi нням запасi в. 



До собi вартостi запасi в включаються витрати: 
суми сплаченi постачальникам, за вирахуванням непрямих податкi в; 
суми мита при ввезенi; 
суми непрямих податкi в що пов' язанi з придбанням запасi в, що не повертаються 
пi дприємству; 
транспортнi - заготi вельнi витрати - витрати на заготi влю запасi в, сплата тарифi в 
за погрузочно- вантажнi роботи та транспортування запасi в всi ма видами транспорту 
до мi сця їх використання, включая витрати на страхування ризикi в транспортування 
запасi в; 
i ншi витрати, якi безпосередньо пов' язанi з придбанням запасi в та приведенням їх 
до стану, що придатнi  до використання в запланованих цi лях. 
Вибуття запасi в здi йснюється за методом ФI ФО вi дповi дної одиницi запасi в. Протягом 
звi тного року зазначений метод вибуття запасi в не змi нювався. 
       
У звi тному перi одi  виявлено нестач, втрат а також несвоєчасного списання ТМЦ  на 
загальну суму 46,0 тис. грн. 
   Залишок запасi в на 31.12.2015 р. в балансi пi дприємства складає 71328,0 тис. грн., 
в тому числi: 
- виробничi запаси - 23037,0 тис. грн.,  
- незавершене виробництво - 43310,0 тис. грн., 
- готова продукцi я - 4330,0 тис. грн., 
- товари - 651,0 тис. грн. 
I нвентаризацi я запасi в проводилась згi дно з наказом №634  вi д 20.10.2015 р.  " Про 
проведення у 2015 роцi"  станом на 01.12.2015 року.  
 
           Дебi торська заборгованi сть: 
Торгi вельна дебi торська заборгованi сть облi ковується як фi нансовий актив на 
пi дставi МСБО №39 " Фi нансовi i нструменти: визнання та оцi нка". 
Дебi торська заборгованi сть визнається активом, якщо i снує вирогиднi сть отримання 
пi дприємством майбутнi х економi чних вигi д може бути достовi рно визначена її сума. 
Дебi торська заборгованi сть вi дображається в балансi по чистi й реалi зацi йнi й 
вартостi, що дорi внює сумi дебi торської заборгованостi за вирахуванням резерву 
сумнi вних боргi в.  
 Резерв сумнi вних боргi в пi дприємством розраховується один раз на рi к на пi дставi 
аналi зу платоспроможностi окремих дебi торi в. У разi, якщо суми нарахованого 
резерву недостатньо для списання безнадi йної дебi торської заборгованостi, рi зниця 
списується на витрати звi тного перi оду. 
Списання дебi торської заборгованостi проводиться в на пi дстав наступних 
документi в: 
- рi шення суду;  
- даних i нвентаризацi ї та наказу керi вника пi дприємства про списання 
заборгованостi; 
- i нших документi в ( наприклад: вi дмова в позовi у зв' язку з неплатоспроможнi стю 
боржника). 
 
Дебi торська заборгованi сть визнається активом, якщо i снує ймовi рнi сть отримання 
пi дприємством майбутнi х економi чних вигод та може бути достовi рно визнана її сума. 
Резерв сумнi вних боргi в нараховується виходячи з платоспроможностi окремих 
дебi торi в.  
На початок звi тного перi оду резерв сумнi вних боргi в по заборгованостi за товари, 
роботи, послуги складав 9441,0 тис. грн. Протягом року було нараховано резерв  сумi 
2613,0 тис. грн. Вi дсторновано резерв в сумi 9104,0 тис. грн. Використано резерв с 
сумi 337,0 тис. грн. Резерв сумнi вних боргi в на кi нець 2015 р. складає 2613,0 тис. грн. 
 
Дебi торська заборгованi сть за товари, роботи, послуги на кi нець звi тного перi оду 
по первi снi й вартостi складає 24520,0 тис. грн., за чистою реалi зацi йною вартi стю 
складає 21907,0 тис. грн. 
За термi нами непогашення розподi ляється: 
до 12 мi сяцi в - 14217,0 тис. грн., 
вi д 12 до 18 мi сяцi в - 463,0 тис. грн.,  
вi д 18 до 36 мi сяцi в - 7227,0 тис. грн. 
 
Найсуттєвi шими дебi торами по первi снi й вартостi є:  
- ВАТ " ЕМСС" м. Краматорськ - 5137,0 тис. грн. ( верстати, i нша готова продукцi я, 
вi дшкодування по комунальних послугах);  
- ДП " Донецька залi зниця" - 2093,0 тис. грн. ( верстат);  
- Корпорацi я ВСМПО- АВИСМА - 3734,0 тис. грн. 
- КЗТС РУ ТОВ - 6768,0 тис. грн. 
- Верховецьке вагонне депо - 2500,0 тис. грн. 
- Пi вденна залi зницяя ДП - 1195,0 тис. грн. 
- Запорi жжя- лi ве вагонне депо - 1800,0 тис. грн. 



-I ншi - 1293,0 тис. грн.  
 
   Дебi торська заборгованi сть за виданими авансами на кi нець звi тного перi оду 
складає 11966,0 тис. грн. ( скоригована на резерв сумнi вних боргi в)  
Суттєвими дебi торами є: 
- ПАТ СКМЗ Краматорськ -6129,0 тис. грн. 
- FWT TRADE GMBH - 4359,0 тис. грн. 
- резерв (-513,0 тис. грн.) 
- i ншi незначнi - 1991,0 тис. грн. 
 
Дебi торська заборгованi сть за розрахунками з бюджетом на кi нець звi тного перi оду в 
балансi пi дприємства складає - 619,0 тис. грн. в т. ч.: 
- ПДВ - 492,0 тис. грн. 
- розрахунки з податку на прибуток - 63,0 тис. грн.; 
- екологi чний податок - 3,0 тис. грн. 
- податок на нерухомi сть - 60,0 тис. грн. 
- i ншi податки - 1,0 тис. грн. 
 
I нша поточна дебi торська заборгованi сть 
I нша поточна дебi торська заборгованi сть по операцi ям, не пов' язаним з основною 
дi яльнi стю пi дприємства складає 5520,0 тис. грн., у тому числi:  
- розрахунки з пi дзвi тними особами - 360,0 тис. грн.; 
- розрахунки з працi вниками та службовцями - 11,0 тис. грн. ( позики працi вникам); 
- заборгованi сть соцi альних фондi в по лi карняним - 44,0 тис. грн. 
- поворотня фi нансова допомога - 2000,0 тис. грн; 
- i нше ( передплата на митне оформлення, продаж инвест сертi фi катов) -  
3105,0 тис. грн. 
За термi нами непогашення розподi ляється:  
до 12 мi сяцi в - 3515,0 тис. грн., 
вi д 12 до 18 мi сяцi в 5,0 тис. грн.,  
вi д 18 до 36 мi сяцi в - 2000,0 тис. грн.  
 
  Грошовi кошти та їхнi еквi валенти 
Грошовi кошти на 31.12.2015 року в нацi ональнi й валютi склали 5733,0 тис. грн, в тому 
числi на: 
- розрахункових поточних - 485,0 тис. грн,  
- i нших рахунках - 38,0 тис. грн., 
- в касi пi дприємства - 2,0 тис. грн,  
- грошовi кошти в дорозi - 5208,0 тис. грн. 
 
Витрати майбутнi х перi одi в -1,0 тис. грн. 
 
Пассив балансу. 
     Статутний капi тал 
Статутний капi тал на кi нець звi тного перi оду становить 49 980 000 грн. ( сорок 
дев' ять мi льйонi в дев' ятсот вi сi мдесят тисяч гривень), та складається з 142 800 
000 простих i менних акцi й номi нальною вартi стю 0,35 грн. у вi дповi дностi зi 
Свi доцтвом про реєстрацi ю випуску акцi й, виданого Державною комi сi єю з цi нних 
паперi в та фондового ринку, реєстрацi йний № 34/1/08, дата реєстрацi ї - 24.01.2008 
року, дата видачi свi доцтва - 25.06.2008 року. У зв' язку з дематерi алi зацi єю акцi й 
пi дприємство отримало нове свi доцтво за № 413/1/10 вi д 16 червня 2010 року. 
Свi доцтво про реєстрацi ю випуску акцi й, виданого Державною комi сi єю з цi нних 
паперi в та фондового ринку, реєстрацi йний № 34/1/08, дата реєстрацi ї - 24.01.2008 
року, дата видачi свi доцтва - 25.06.2008 року. - анулюється. 
Змi н у Статутному капi талi у 2015 роцi не було. 
 
Капi тал в дооцi нках. 
Капi тал в дооцi нках на початок звi тного перi оду в балансi пi дприємства складав 
154139,0 тис. грн. 
Зменшено капi тал в дооцi нках на суму 394,0 тис. грн.- дооцi нка по основним засобам, 
що вибули у 2015 роцi. 
Капi тал в дооцi нках на кi нець звi тного перi оду в балансi пi дприємства складав 
153745,0 тис. грн. 
 
Додатковий капi тал. 
Додатковий капi тал на початок звi тного перi оду в балансi пi дприємства складав - 
658,0 тис. грн. 
У звi тному перi одi зменшено додатковий капi тал на суму 295,0 тис. грн. : 
- амортизацi я по безкоштовно отриманим активам -11,0 тис. грн. 
- вi днесення додаткового капi талу до складу нерозподi леного прибутку - 
284,0 тис. грн. 



Додатковий капi тал на кi нець звi тного перi оду складає 363,0 тис. грн. 
 
Резервний капi тал. 
Резервний капi тал протягом 2015 року залишився незмi нним i складає 8781,0 тис. грн. 
 
Нерозподi лений прибуток ( непокритий збиток) 
Непокритий збиток на початок звi тного перi оду складав 219144,0 тис. грн. 
За результатами фi нансово- господарської дi яльностi за 2015 р пi дприємство отримало 
збиток у сумi - 127490,0 тис. грн. 
Збi льшення непокритого збитку за рахунок коригувань - 17413,0 тис. грн. списано суми 
нанесених збиткi в вi д бойових дi й в Краматорську в результатi АТО i пi дтвердженi у 
2015р. експетрами ТПП. 
Зменьшено непокритий збиток за рахунок капi тала в дооцi нках -394,0 тис. грн. 
Зменьшено непокритий збиток за рахунок додаткового капi талу - 284,0 тис. грн. 
Непокритий збиток на кi нець звi тного перi оду в балансi пi дприємства складає - 
363369,0 тис. грн. 
 
    Позики 
Всi довгостроковi i короткостроковi позики визнаються у тому звi тному перi одi, в 
якому вони були реально отриманi. Первi сна вартi сть позик приймається рi вною сумi 
фактично отриманих грошових коштi в, що безпосередньо вi дносяться до придбання 
фi нансового активу або прийняттю фi нансового зобов' язання.  
Витрати на позики визнаються як витрати того перi оду, в якому вони пi длягають 
нарахуванню, незалежно вi д того, в якому перi одi за умовами договору вони повиннi 
бути оплаченi. Витрати вi дображаються у звi тi про сукупний дохi д у складi 
фi нансових витрат. Позики, якi безпосередньо вi дносяться до придбання або 
створення квалi фi кацi йного активу капi талi зуються i включаються до вартостi 
активу. Нарахованi, але не виплаченi на дату звi тностi вi дсотки за кредитами, 
визнаються поточними зобов' язаннями. Нарахування витрат за вартi сть позик, 
отриманих в i ноземнi й валютi, приймається рi вною сумi фактично отриманих коштi в, 
перерахованих за курсом НБУ на дату отримання. 
Витрати за позиками, вираженими в i ноземнi й валютi, перераховуються за курсом на 
дату нарахування та вi дображаються у фi нансових витратах. 
Позики, вираженi в i ноземнi й валютi, а також нарахованi, але невиплаченi вi дсотки 
за ними для вi дображення у фi нансовi й звi тностi пi длягають переоцi нцi у 
функцi ональну валюту. Переоцi нка проводиться на кi нець кожного звi тного перi оду, а 
також при погашеннi позики та виплати нарахованих вi дсоткi в. 
Курсова рi зниця, яка виникає при переоцi нцi позик в i ноземнi й валютi, 
вi дображається у складi доходi в та витрат у перi одi її виникнення. позиками 
проводиться при погашеннi позики у вi дповi дностi з принципом нарахування. 
 
I ншi довгостроковi зобов' язання. 
I ншi довгостроковi зобов' язання на кi нець звi тного перi оду складають - 
460717,0 тис. грн. 
- Позика ТОВ " Укрмашi нвест"  по Договору №ПП-22 от 01.11.2010 г видана у гривнi. 
Заборгованi сть на кi нець звi тного перi оду - 126554,0 тис. грн. 
- Позика KME INVEST GREEN ENERGY LIMITED на загальну суму 334163,0 тис. грн. в т. ч.: 
- по Договору № KME-KZTS-2011-11 вi д 01.04.2011 р. видана в євро , заборгованi сть 
на кi нець звi тного перi оду - 187277,0 тис. грн.; 
- по  Договору № KME-KZTS-2011-32 от 21.12.2011 г. видана в USD, заборгованi сть на 
кi нець звi тного перi оду - 60278,0 тис. грн. 
- по Договору № KME-KZTS-2011-33 от 21.12.2011 г. видана в USD, заборгованi сть на 
кi нець звi тного перi оду -  14606,0 тис. грн. 
- по Договору № KME-KZTS-2011-4 от 01.03.2011 г. видана в USD, заборгованi сть на 
кi нець звi тного перi оду - 72002,0 тис. грн. 
 
Довгостроковi забезпечення виплат персоналу. 
Довгостроковi забезпечення виплат персоналу на кi нець звi тного перi оду в балансi 
пi дприємства складає - 8806,0 тис. грн. 
 
Короткостроковi кредити банку. 
Заборгованi сть по короткостроковому кредиту банку на кi нець звi тного перi оду в 
балансi пi дприємства складає - 172105,0 тис. грн.  - ПАТ " МЕГАБАНК" м. Харкi в в т. ч.: 
1) Договi р №20-12 в/2014/ ГД-9/12  вi д 19.12.2014 р. кредит видано у USD - 
заборгованi сть на 31.12.2015 - 168005,0 тис. грн. 
2) Договi р №20-19 о/2013/ ГД-9/12 вi д 04.03.2013 р. кредит видано у гривнi - 
заборгованi сть на 31.12.2015 - 4100,0 тис. грн. 
 
  Кредиторська заборгованi сть за товари, роботи, послуги 
Кредиторська заборгованi сть за товари, роботи, послуги на 31.12.2015 складає 
128099,0 тис. грн. Суттєвими кредиторами є: 



- ПАТ Енергомашспецсталь - 5872,0 тис. грн. 
- Торгi вельно- будi вельний альянс ТОВ - 22868,0 тис. грн. 
- Тадi с плюс ТОВ - 6053,0 тис. грн. 
- Северсталь- Дистрибуцi я ТОВ - 3855,0 тис. грн. 
- Регi он ТОВ - 4363,0 тис. грн. 
- Метi нвест Україна - 10810,0 тис. грн. 
- Металавтосервi с ТОВ - 3924,0 тис. грн. 
- Грант Тайм ТОВ - 10903,0 тис. грн. 
- Гефест Альянс БК ТОВ - 7989,0 тис. грн. 
- Геркулес трейд ТОВ -9384,0 тис. грн. 
- Високовольтнi мережi ДТЕК- 15783,0 тис. грн. 
- Велбаум Нова Груп ТОВ - 6733,0 тис. грн. 
- I ншi незначнi - 19562,0 тис. грн. 
 
 Поточнi зобов' язання за розрахунками з бюджетом 
Поточнi зобов' язання за розрахунками з бюджетом складають - 287,0 тис. грн.: 
- земельний податок - 61,0 тис. грн,  
- податок з доходi в фi зичних осi б -188,0 тис. грн., 
- воєнний збi р - 31,0 тис. грн., 
- i ншi незначнi - 7,0 тис. грн. 
 
Поточнi зобов' язання за розрахунками зi страхування складають на кi нець 2015 року 
1547,0 тис. грн.  
 
Поточнi зобов' язання за розрахунками з оплати працi на 31.12.2015 р. в балансi 
пi дприємства складають 1928,0 тис. грн. - заробi тна плата за грудень 2015 р.  
 
Поточна кредиторська заборгованi сть за одержаними авансами на кi нець звi тного 
перi оду в балансi пi дприємства  складає 82234,0 тис. грн. 
- Фурлендер Виндтехнолоджи - 24788,0 тис. грн.; 
- ПАТ СКМЗ - 49151,0 тис. грн. 
- Мотовагонне депо Люботин - 2127,0 тис. грн. 
- i ншi незначнi - 6168,0 тис. грн. 
 
Поточнi забезпечення. 
Поточнi забезпечення на кi нець звi тного перi оду в балансi пi дприємства складає 
7835,0 тис. грн. в т. ч.: 
- забезпечення персоналу по вi дпусткам - 4112,0 тис. грн. 
- забезпечення гарантi йних зобов' язань  - 3723,0 тис. грн. 
 
I ншi поточнi зобов' язання 
I ншi поточнi зобов' язання складають 17003,0 тис. грн., представленi зобов' язаннями: 
- розрахунки з пi дзвi тними особами -  5,0 тис. грн., 
- розрахунки по вi дсоткам нарахованим - 14044,0 тис. грн.;  
- розрахунки по виконавчим листам - 24,0 тис. грн. 
- розстрочка пенсi йного фонду i пi льговi пенсi ї - 2015,0 тис. грн.;  
- розрахунки з i ншими кредиторами -  915,0 тис. грн. 
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                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 109164 236397 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (88978) (165432) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 20186 70965 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 17611 38759 
Адміністративні витрати  2130 (15295) (18174) 
Витрати на збут 2150 (3021) (4743) 
Інші операційні витрати  2180 (18823) (253414) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 658 -- 

     збиток   2195 (--) (166607) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 8 2813 
Інші доходи  2240 56588 1806 
Фінансові витрати  2250 (55462) (33637) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (242030) (51427) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 -- -- 

збиток 2295 (240238) (247052) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 112748 -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 -- -- 

     збиток  2355 (127490) (247052) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -127490 -247052 
 
  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 50195 101329 
Витрати на оплату праці 2505 26897 34476 
Відрахування на соціальні заходи 2510 8834 11810 
Амортизація 2515 10129 25985 
Інші операційні витрати 2520 12288 246825 
Разом 2550 108343 420425 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 142800000 142800000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 142800000 142800000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 ( -0.87761900) (  1.73005600) 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 ( -0.87761900) (  1.73005600) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
Звi т про сукупнi доходи ( Звi т про фi нансовий результат) було пi дготовлено з 
урахуванням вимог МСБО №1 " Подання фi нансової звi тностi". Метою складання Звi ту 
про сукупнi доходи є подання користувачам повної, правдивої i неупередженої 
i нформацi ї про доходи, витрати, прибутки i збитки вi д дi яльностi пi дприємства за 
звi тний 2015 рi к.  
Товарообмi ннi ( бартернi) операцi ї у звi тному перi одi не проводились. 
Пi дприємство застосовує принцип нарахування при формуваннi доходi в та витрат, якi 
були понесенi для отримання даних доходi в.  
Облi кова полi тика використовується в облi ку доходу, який виникає в результатi 
таких операцi й i подi й: 
а) продаж товарi в; 
б) надання послуг;  
Дохi д вi д продажу товарi в має визнаватися в разi задоволення всi х наведених далi 
умов:  
а) покупцевi переданi суттєвi ризики i винагороди, пов' язанi з власнi стю на товар;  
б) суму доходу можна достовi рно оцi нити;  
г) ймовi рно, що до пi дприємства надi йдуть економi чнi вигоди, пов' язанi з 
операцi єю;  
д) витрати, якi були або будуть понесенi у зв' язку з операцi єю, можна достовi рно 
оцi нити. 
Дохi д вi д надання послуг має визнаватися в перi одi надання послуг виходячи з 
загальної вартостi договору. Якщо фi нансовий результат вi д договору не може бути 
достовi рно визачений, виручка визнається тi льки в сумi понесених витрат, якi 
можуть бути вi дшкодованi.  
Витрати на пi дприємствi визнаються при виконаннi наступних умов: 
- c ума витрат може бути достовi рно оцi нена; 
- в майбутньому виникає зменшення економi чних вигод, що пов' язанi зi зменшенням 
активу або збi льшення зобов' язання. 
Витрати на пi дприємствi класифi куються по призначенню, а саме: 
- собi вартi сть реалi зацi ї; 
- адмi нi стративнi витрати; 
- витрати на збут; 
- фi нансовi витрати; 
- i ншi операцi йнi витрати; 
- i ншi витрати. 
Витрати визнаються пi дприємством в тому звi тному перi одi, в якому визнаються 
доходи для отримання яких вони були понесенi ( принцип вi дповi дностi доходi в та 
витрат), або тодi , коли становиться очевидним , що данi витрати не приведуть к 
отриманню будь яких доходi в, незалежно вi д часу фактичної оплати грошових коштi в 
або i ншої форми оплати, коли економi чнi вигоди вi д їх використання зменшились або 
повнi стю спожитi. Витрати якi неможливо пов' язати з доходом визначеного перi оду, 
вi дображаються в складi витрат того звi тного перi оду, в якому вони були понесенi. 
 



Протягом 2015 року: 
Чистий дохi д вi д реалi зацi ї продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг) складає - 
109164,0 тис. грн. 
Собi вартi сть реалi зованої продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг)- 88978,0 тис. грн. 
I ншi операцi йнi доходи - 17611,0 тис. грн., з яких: 
- дохi д вi д реалi зацi ї i ноземної валюти - 629,0 тис. грн. 
- дохi д вi д реалi зацi ї виробничих запасi в - 11529,0 тис. грн., 
- дохi д вi д операцi йної оренди активi в - 1321,0 тис. грн. 
- дохi д вi д операцi йної курсової рi зницi - 2932,0 тис. грн. 
- дохi д вi д безкоштовно отриманих активi в - 47,0 тис. грн. 
- дохi д вi д списання кредиторської заборгованостi - 281,0 тис. грн., 
- дохi д вi д отриманих штрафi в, пенi, неустойок - 2,0 тис. грн., 
- i ншi доходи вi д операцi йної дi яльностi - 870,0 тис. грн., 
Адмi нi стративнi витрати - 15295,0 тис. грн. 
Витрати на збут - 3021,0 тис. грн. 
I ншi операцi йнi витрати - 18823,0 тис. грн., з яких: 
- витрати на покупку- продаж i ноземної валюти - 1412,0 тис. грн. 
- собi вартi сть реалi зованих виробничих запасi в -11221,0 тис. грн. 
- вi дсторновано резерв сумнi вних боргi в - (-7196,0 тис. грн.), 
- витрати вi д операцi йної курсової рi зницi - 4475,0 тис. грн. 
- витрати вi д знецi неня запасi в - 9761,0 тис. грн. 
- нестачi i втрати цi нностей - 46,0 тис. грн. 
- визнанi штрафи, пенi, неустойки - 310,0 тис. грн. 
- i ншi витрати операцi йної дi яльностi -(-1206,0 тис. грн.) 
I ншi фi нансовi доходи - 8,0 тис. грн. - одержанi вi дсотки банку.  
I ншi доходи - 56588,0 тис. грн.: 
- дохi д вi д реалi зацi ї фi нансових i нвестицi й - 24,0 тис. грн., 
- дохi д вi д вi дновлення корисностi активi в - 323,0 тис. грн. 
- дохi д вi д неоперацi йної курсової рi зницi - 55793,0 тис. грн. 
- i ншi доходи вi д звичайної дi яльностi -448,0 тис. грн. 
Фi нансовi витрати - 55462,0 тис. грн. в. т. ч: 
- вi дсотки по кредитам - 55251,0 тис. грн; 
- i ншi фi нансовi витрати - 211,0 тис. грн.  
I ншi витрати - 242030,0 тис. грн.: 
- витрати вi д зменшення корисностi активi в - 143,0 тис. грн. 
- витрати вi д неоперацi йної курсової рi зницi - 241517,0 тис. грн. 
- списання необоротних активi в - 370,0 тис. грн. 
Чистий збиток за результатами дi яльностi за 2015 р. - збиток (- 127490,0 тис. грн.). 
 
 
Директор ________________ Бондар Юрiй Григорович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Лобунець Вiкторiя Миколаївна 
 (підпис)  
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Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2015 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 182188 213110 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 47 -- 
Надходження від повернення авансів 3020 300 1160 
Надходження від операційної оренди 3040 1585 -- 
Інші надходження 3095 1894 104769 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (75601) (110405) 

Праці 3105 (21511) (24069) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (11080) (12421) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (9115) (5147) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (28) (113) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (3597) (1210) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (5490) (182) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (16413) (134) 
Інші витрачання 3190 (8797) (130577) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 43497 36286 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 92704 -- 

необоротних активів 3205 234 1807 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 8 2818 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (341) (1646) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 92605 2979 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 8015 162846 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 47190 222284 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (95999) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -135174 -59438 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 928 -20173 
Залишок коштів на початок року 3405 4622 12508 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 183 12287 
Залишок коштів на кінець року 3415 5733 4622 
 



Дата переходу на Мi жнароднi стандарти фi нансовї звi тностi 01.01.2012 р. 
Звi т про рух грошових коштi в пi дприємства за 2015 рi к складено з урахуванням вимог 
МСБО №7 " Звi т про рух грошових коштi в". I нформацi я про рух грошових коштi в надає 
користувачам фi нансової звi тностi основу для оцi нки спроможностi пi дприємства 
генерувати грошовi кошти та еквi валенти грошових коштi в i для оцi нки потреб 
пi дприємства у використаннi цих грошових потокi в. 
Звi т складено прямим методом. 
Строка 3095 "I ншi надходження" - 1894,0 тис. грн.: 
- компенсацi я лi карняних вi д ФСС - 643,0 тис. грн. 
- повернення позики - 1000,0 тис. грн. 
- поворотня фi нансова допомога - 200,0 тис. грн. 
- i ншi надходження - 51,0 тис. грн. 
Строка 3190 "I ншi витрачання" - 8797,0 тис. грн.: 
- оплата векселя - 1996,0 тис. грн. 
- видача позик робi тникам пi дприємства 22,0 тис. грн. 
- видача грошових коштi в пi дзвi т -2289,0 тис. грн. 
- витрати на культурно- масовi мероприємства профком - 721,0 тис. грн. 
- витрати на пенсi йне забезпечення - 813,0 тис. грн. 
- надання позики - 695,0 тис. грн. 
- витрати вi д купi влi/ продажу валюти - 1717,0 тис. грн. 
- i ншi витрати пi дприємства - 544,0 тис. грн. 
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Звіт про власний капітал 

за 2015 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 49980 154139 658 8781 -219144 -- -- -5586 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 49980 154139 658 8781 -219144 -- -- -5586 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- -127490 -- -- -127490 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -394 -295 -- -16735 -- -- -17424 
Разом змін у капіталі 4295 -- -394 -295 -- -144225 -- -- -144914 
Залишок на кінець року 4300 49980 153745 363 8781 -363369 -- -- -150500 
 
Статутний капi тал 
Товариство створено у процесi приватизацi ї державного пi дприємства " Краматорський 
завод важкого верстатобудування" на пi дставi рi шення Донецького регi онального 
вi ддi лення Фонду державного майна України згi дно з наказом №3251 вi д 
12.07.1995 року. Державне пi дприємство " Краматорський завод важкого 
верстатобудування" перетворено у Вi дкрите акцi онерне товариство " Краматорський 
завод важкого верстатобудування" на пi дставi процедури перетворення, що визначена 
порядком, встановленим Постановою КМУ вi д 07.12.1992 р. № 686. Для забезпечення 
дi яльностi Товариства було створено статутний фонд в розмi рi 107 513 
770тис. карбованцi в. До статутного фонду входив майновий комплекс, згi дно з Актом 
оцi нки вартостi майна цi лi сного майнового комплексу вi д 05.09.1994 р. Пi д час 
додаткової емi сi ї акцi й в 2008 роцi розмi щено 139 728 178 шт. простих i менних акцi й 
номi нальною вартi стю 0,35 грн. на загальну суму 48904862,30 грн. ( сорок вi сi м 
мi льйонi в дев' ятсот чотири тисячi вi сi мсот шi стдесят двi гривнi 30 коп.). Грошовi 
кошти було отримано в повному обсязi. Статутний капi тал на кi нець звi тного перi оду 
становить 49 980 000 грн. ( сорок дев' ять мi льйонi в дев' ятсот вi сi мдесят тисяч 



гривень), та складається з 142 800 000 простих i менних акцi й номi нальною вартi стю 
0,35 грн. у вi дповi дностi зi Свi доцтвом про реєстрацi ю випуску акцi й, виданого 
Державною комi сi єю з цi нних паперi в та фондового ринку, реєстрацi йний № 34/1/08, 
дата реєстрацi ї - 24.01.2008 року, дата видачi свi доцтва - 25.06.2008 року. У 
зв' язку з дематерi алi зацi єю акцi й пi дприємство отримало нове свi доцтво за № 
413/1/10 вi д 16 червня 2010 року. Свi доцтво про реєстрацi ю випуску акцi й, виданого 
Державною комi сi єю з цi нних паперi в та фондового ринку, реєстрацi йний № 34/1/08, 
дата реєстрацi ї - 24.01.2008 року, дата видачi свi доцтва - 25.06.2008 року. - 
анулюється. 
 
Капi тал в дооцi нках. 
Капi тал в дооцi нках на початок звi тного перi оду в балансi пi дприємства складав 
154139,0 тис. грн. 
Зменшено капi тал в дооцi нках на суму 394,0 тис. грн.- дооцi нка по основним засобам, 
що вибули у 2015 роцi. 
Капi тал в дооцi нках на кi нець звi тного перi оду в балансi пi дприємства складав 
153745,0 тис. грн. 
 
Додатковий капi тал. 
Додатковий капi тал на початок звi тного перi оду в балансi пi дприємства складав - 
658,0 тис. грн. 
У звi тному перi одi зменшено додатковий капi тал на суму 295,0 тис. грн. : 
- амортизацi я по безкоштовно отриманим активам -11,0 тис. грн. 
- вi днесення додаткового капi талу до складу нерозподi леного прибутку - 
284,0 тис. грн. 
Додатковий капi тал на кi нець звi тного перi оду складає 363,0 тис. грн. 
 
Резервний капi тал. 
Резервний капi тал протягом року залишився незмi нним i складає 8781,0 тис. грн. 
 
Нерозподi лений прибуток ( непокритий збиток) 
Непокритий збиток на початок звi тного перi оду складав 219144,0 тис. грн. 
За результатами фi нансово- господарської дi яльностi за 2015 р пi дприємство отримало 
збиток у сумi - 127490,0 тис. грн. 
Збi льшення непокритого збитку за рахунок коригувань - 17413,0 тис. грн. списано суми 
нанесених збиткi в вi д бойових дi й в Краматорську в результатi АТО i пi дтвердженi у 
2015р. експетрами ТПП. 
Зменьшено непокритий збиток за рахунок капi тала в дооцi нках -394,0 тис. грн. 
Зменьшено непокритий збиток за рахунок додаткового капi талу - 284,0 тис. грн. 
Непокритий збиток на кi нець звi тного перi оду в балансi пi дприємства складає - 
363369,0 тис. грн. 
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Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Опис дi яльностi  
I сторi я бi знесу  
Перi од Ключовi подi ї в дi яльностi компанi ї 
1 мая 1937 р. Закладено фундамент первi стка вi тчизняного важкого 
верстатобудування.  
1939 рi к Завершувалось будi вництво механозборного корпуса, розпочато монтаж 
обладнання. А до середини року вже почали працювати цехи: модельний, 
i нструментальний, механi чний №1 i №5. Продовжувалось будi вництво механозборочного, 
ковально- термi чного цехi в, водопроводу 
1940 рi к Вже до осенi 1940 року колектив юного заводу випустив два перших 
вальцетокарних станка мод. 1945.. 
24 лютого 1941 року. Виробнича комi сi я прийняла завод до експлуатацi ї. Цей день 
є днем народження Краматорського заводу важкого верстатобудування. 
Восени 1941 року Завод було евакуйовано, демонтовано обладнання 
Восени 1943 року Молоде пi дприємство, практично зруйновано вi йной, почало 
активно, надзвичайно швидкими темпами вi дновлюватись. 
1955 рi к Тi льки до цього року вдалося вийти з першого кризису заводу (1949-1951 
рр.). Кi лькi сть випущених верстатi в досягло випуска 1948 р., чому сприяло успi шне 
засвоєння перших важких токарних верстатi в моделi 1660, 1670, 1680, 1682, 1683 i 
їхнє серi йне виробництво; випуск вальцетокарних верстатi в 1 А947, 1827 i 1824. 
Значно зросли експортнi поставки, в 1953 роцi на експорт було вi дправлено 24 
машини. 
1960 рi к Виготовленi вальценаплавочнi верстати моделi КЖ34. Це спi льна праця 
I нституту зварки i м. Патона i КЗВВ. 
1962-1963 роки На цей перi од припадає дуже важлива для КЗВВ робота, яка 
визначила обличчя заводу на багато рокi в наперед - засвоєння нової гами важких 
токарних верстатi в моделi 1 А660, 1 А665, 1 А670, 1 А680. 
1964-1970 роки Весь цей перi од характерний подальшим зростанням якостi i 
кi лькостi верстатi в, що випускаються.  
1972 рi к Спостерi гається поступове падi ння обсягi в виробництва, що тривало до 
кризисного стану заводу пi сля розпаду СРСР i на початковому етапi розвитку молодої 
Української держави. 
В липнi 1995 року Державне пi дприємство Краматорський завод важкого 
верстатобудування було перетворено в процесi приватизацi ї у вi дкрите акцi онерне 
товариство " Краматорський завод важкого верстатобудування". 
12.02.2003 р. Корпорацi я "I ндустрi альна Спi лка Донбасу" придбала на торгах на 
Донецькi й фондовой бi ржi останнi й пакет акцi й ПАТ " Краматорський завод важкого 
верстатобудування", який належав Фонду державного майна України в кi лькостi 417955 
шт. або 13,61% Статутного фонду. 
з 1997 року На пi дприємствi спостерi галось рi зке зменшення замовлень на продукцi ю 
i зменшення обсягi в виробництва: в 1997 р. - 65 металорi жучих верстатi в, 1998 р. - 
56 штук, 1999 р. - 24 штуки, 2000 р. - 22 штуки. 
2003 рi к випуск досягнув рекордної кi лькостi - 75 одиниць 
з 2004 року  Починаючи з 2004 року виробництво верстатi в знову пi шло на спад, 
що викликане дефi цитом власних оборотних коштi в, вi дсутнi стю платоспроможних 
замовникi в, нерегулярнi стю надходження  комплектуючих. 
2006 рi к Початок 2006 року характеризується подальшим спадом виробництва, 
зниженням доходу вi д реалi зацi ї продукцi ї в порi вняннi з аналогi чними перi одами 
минулих рокi в, зростанням кредиторської заборгованостi. Для виходу з положення, що 
склалося, в серпнi 2006 р. Наглядова рада ПАТ " КЗВВ" ухвалює рi шення про змi ну 
генерального директора пi дприємства. 2006 рi к ПАТ " КЗВВ" закi нчує з наступними 
показниками: об' єм виробництва продукцi ї - 78 185,6 тис. грн., виручка вi д 
реалi зацi ї продукцi ї - 74 815 тис. грн.   
2007 рi к Цей перi од для  ПАТ " КЗВВ" характеризується значним збi льшенням 
об' ємi в продукцi ї, що випускається, зростанням виручки вi д реалi зацi ї продукцi ї. 
Виручка вi д реалi зацi ї продукцi ї в 1 кварталi збi льшилася на 7 155 тис. грн. 
порi вняно з аналогi чним перi одом попереднього року, за 6 мi сяцi в - на 13 045 
тис. грн., за 9 мi сяцi в - на  29 648 тис. грн., за пi дсумками 2007 р. - виручка 
збi льшилася на 32 145 тис. грн. i склала 106 960 тис. грн.  Вперше за всю i сторi ю у 
заводу з' явилася можливi сть розмi щувати вi льнi грошовi кошти на депозитах пi д 
вигi днi для пi дприємства вi дсотки. Тричi в перебi гу року здi йснювалося пi двищення 
заробi тної плати  всi м працi вникам пi дприємства. Маркетингова полi тика 
пi дприємства в цей перi од характеризується як " агресивний маркетинг". Пошук нових 
замовникi в i нових ринкi в збуту, участь в тендерах на постачання устаткування, що 
проводилися в Росi ї, Казахстанi, Узбекистанi, Бi лорусi ї. ПАТ " КЗВВ" освоює випуск 



нової продукцi ї для участi в переоснащеннi Алчевського i Днi продзержинського 
металургi йних комбi натi в. Заводу повторно виданий сертифi кат якостi " ТUV CERT". 
2008 рi к Продовжується нарощування об' ємi в виробництва i зростання виручки вi д 
реалi зацi ї продукцi ї. У I кварталi виручка вi д реалi зацi ї склала 41 790 тис. грн., 
що на 12 533 тис. грн. бi льше в порi вняннi з аналогi чним перi одом попереднього 
року, за 6 мi сяцi в - на 20 319 тис. грн., за 9 мi сяцi в - на 39 128 тис. грн., за 
пi дсумками 2008 року  виручка збi льшилася  на  711  тис. грн.  i склала 143 671 
тис. грн. з 01.01.2008 р. i з 01.07.2008 р. здi йснено пi двищення заробi тної плати 
всi м працi вникам пi дприємства в середньому на 20 %. Введенi в дi ю ряд положень по 
стимулюванню працi вникi в пi дприємства. Вперше на пi дприємствi було розроблене i 
введене в дi ю  з 01.05.2008 р. Положення " Про порядок встановлення, нарахування i 
виплати доплат за вислугу рокi в працi вникам ПАТ " КЗВВ". 
2009 рi к Свi това фi нансова криза внесла i стотнi корективи до планi в 
пi дприємства. Значно знизилася платоспроможнi сть наших замовникi в. Пi дприємство 
було вимушене перейти до  строгої економi ї енерго- i матерi альних витрат, пошуку 
нових  i замi нi наявних постачальникi в сировини i комплектуючих з прийнятнi шими 
цi нами, неухильному дотриманню фi нансової i платi жної дисциплi ни. Але,  не 
дивлячись на все це, ПАТ " КЗВВ" одне з небагатьох пi дприємств в Краматорську, яке 
продовжує працювати в умовах повного робочого тижня i не має заборгованостi по 
виплатi заробi тної плати i заборгованостi по платежах до бюджету. 
2010 рi к Вся випущена i здана в експлуатацi ю замовникам  продукцi я заводу - 
надi йна i має високi технi чнi характеристики. Пi дтвердженням надi йностi i якостi 
продукцi ї з маркою " КЗВВ" є винагорода, вручена заводу як  переможцевi 
Всеукраїнського конкурсу "100 кращих товарi в України". Так само представлений у 
2010 роцi на конкурс важкий токарний верстат  моделi КЖ16165 Ф3 отримав Диплом 
переможця i коштовний приз в номi нацi ї " Товари промислово - технi чного 
призначення".  
 Упроваджений на ВАТ " КЗВВ" новий мi жнародний ISO 09001:2008 " Система менежмента 
якостi  - Вимоги", проведена ресертi фi кация системи менеджменту якостi 
сертифi куючим органом  ТЮФ НОРД, отриманий сертифi кат системи менеджменту якостi 
м. Ессен. З вересня 2010 р отримано право користування знаком ТЮФ НОРД СЕРТ 
2011 рi к 2011 рi к став поворотним в i сторi ї пi дприємства. Було проведено збори 
акцi онерi в, на якому було затверджено нове керi вництво та визначенi основнi 
напрямки дi яльностi пi дприємства на найближчi роки - верстатобудування, 
механообробка та виробництво запчастин для ВЕУ. Для цього був створений цех по 
виробництву комплектуючих для ВЕУ. Була проведена повна реконструкцi я та утеплення 
будi вель, а також замi на м' яких кровель цехi в.  
2013 Спроектованi i виготовленi новi моделi верстатi в: 
- у червнi був вi двантажений токарний верстат з ЧПК моделi КЖ 1833.01. ф3 для ТОВ 
" Техмаш"; 
- у листопадi був вi двантажений високопродуктивний токарний верстат з ЧПК моделi 
1К 660.06 ф3 для ПАТ " ДЗПВ"; 
- у груднi був вi двантажений високопродуктивний токарний верстат з ЧПК моделi 
1К650.02. ф3 CNC для ПАТ " ДЗПВ" i токарний верстат 1 М 660.04 ф1 для ПАТ 
" Днi проспецсталь". 
- Початок виробництва та виготовлення башт i анкерних корзин для ВЕУ потужнi стю 
3.0 МВт.; 
- Пi дписання контракту i початок виробництва веж 2.0 МВт i анкерних кошикi в для 
першої     Казахської ВЕС Вi двантаження перших веж вi дбулася у вереснi 2013 р.; 
 - Була закуплена i змонтована машина " OMNICAUT 5000 G" для термi чного рi зання 
металу пi д заготi вки башт i анкерних корзин. 
 
Характеристика галузi 
ПАТ " Краматорський завод важкого верстатобудування" - один i з найстарших 
виробникi в верстатi в на територi ї колишнього СРСР. Його виробнича i сторi я налi чує 
бi льше 67 рокi в. Впродовж цих рокi в основним видом дi яльностi пi дприємства було i 
залишається виробництво металорi жучих верстатi в. 
Фi рмовi верстати - це важкi i унi кальнi токарнi верстати, як з ручним управлi нням, 
так i оснащенi позицi йними контурними системами числового програмного управлi ння. 
Верстати охоплюють лаву виробi в з дi аметром обробки вi д 1250 до 6000 мм i 
завдовжки  вi д 6000 до 24000 мм, вагою оброблюваних виробi в вi д 16 до 300 тонн. 
Окрi м важких токарних, лоботокарных, вальцетокарных, глибоко розточувальних i 
колесотокарних верстатi в, продукцi я заводу включає верстати для обробки торцевих 
труб великого дi аметру, вальцешлi фувальнi, безцентровотокарнi, сферокарнi, 
верстати для обробки крупних ( суднових) колi нчастих валi в, верстати для 
наплавлення зношених прокатних валкi в, колесофрезернi верстати для обробки без 
демонтажу колi сних пар залi зничних локомотивi в, токарно- накатнi верстати для 
обробки осей залi зничного транспорту, автоматичнi лi нi ї для обробки осей, 
алюмi нi євих злиткi в, графi тованих стрижнi в, муфт обсадних труб i i нше 
устаткування. 



Бi ль детальну i нформацi ю по продукцi ї ПАТ " КЗВВ" можливо отримати на офi цi йному 
сайтi пi дприємства за адресою: http://www.kzts.com/products.html  
Моделi верстатi в, що випускаються ПАТ " КЗВВ", постi йно удосконалюються, 
пi двищуються їх продуктивнi сть i точнi сть. Але фахi вцi заводу не лише випускають i 
проектують сучаснi високоточнi верстати, вони ще i виконують капi тальнi ремонти, 
модернi зацi ю як верстатi в власного виробництва, так i нших. 
ПАТ " КЗВВ" займається також виготовленням запасних частин до верстатi в, 
великогабаритних зварних деталей, вi дливань чавунного i кольорового литва, 
кооперованими постачаннями.  
Сьогоднi ПАТ " Краматорський завод важкого верстатобудування"  є єдиним 
пi дприємством в Українi, яке виготовляє верстати залi зничної тематики для 
внутрi шнього i зовнi шнього ринкi в. Нагорода Всеукраїнського конкурсу якостi 
продукцi ї у 2008 роцi - ще одне свi доцтво надi йностi, точностi i високої якостi 
технi ки з маркою ПАТ " КЗВВ".  
 
 Види дi яльностi 
28.41  Виробництво металообробних машин 
25.11  Виробництво будi вельних металевих конструкцi й i частин конструкцi й 
25.62 Механi чне оброблення металевих виробi в 
24.51 Лиття чавуну 
33.12 Ремонт i технi чне обслуговування машин i устаткування промислового 
призначення  
33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування 
 
 Мi сце пi дприємства на ринку товарi в i послуг,  його конкурентнi переваги 
Значна частка продукцi ї пi дприємства - важкi i унi кальнi токарнi верстати, що 
працюють з позицi йними або контурними системами ЧПУ. Пi дприємство має достатнi й 
досвi д по розробцi i виготовленню важких шпиндельних вузлi в з гi дростатичними 
опорами, що забезпечують необхi дну точнi сть, надi йнi сть, довговi чнi сть 
устаткування, що випускається. Використання гi дростатики в пi дтримцi планшайби i 
люнетах надважких токарних верстатi в дозволило рi зко пi двищити їх 
вантажопi дйомнi сть. Широка гамма продукцi ї, що випускається, дозволяє задовольнити 
запити рi зних замовникi в.  
ПАТ " КЗВВ" самостi йно виконує розробку та удосконалення моделей продукцi ї 
фахi вцями конструкторського та технi чного вi ддi лi в. Це дає можливi сть значно 
скоротити строки виготовлення продукцi ї та постi йно пi двищувати її якi сть та 
конкурентоспроможнi сть. 
Система менеджменту якостi ПАТ " КЗВВ" сертифi кована на вi дповi днi сть мi жнародному 
стандарту ISO 9001-2000. 
Продукцi я з маркою ПАТ " КЗВВ" вi дмi чена дипломами i медалями вi тчизняних i 
мi жнародних промислових форумi в. 
Головнi конкуренти пi дприємства знаходяться на зовнi шньому ринку, на територi ї 
України конкурентi в немає. Зовнi шнi х конкурентi в разом по всi м типам верстатi в, 
якi виготовляє ПАТ " КЗВВ", немає. 
В 2011-2012 роках на пi дприємствi засвоїли випуск нового виду продукцi ї - деталi в 
башен вi троенергоустановок. Це дозволить диверсификувати джерела надходження 
грошових коштi в та пi двищити рi вень конкурентоспроможностi заводу.  
Технологi я виробництва 
Виробництво товарної продукцi ї на ПАТ " КЗВВ" передбачає тi сну взаємодi ю  технi чних 
служб i виробничих пi дроздi лi в, розташованих в механо- складальних цехах  № 1, 2:  
 вi ддi л продажi в i збуту  -  висновок контрактi в на постачання продукцi ї; 
 i нженерно- технi чнi служби: вi ддi л головного конструктора ( ОГК), 
технологi чний вi ддi л ( ТО)  - створення  проектоно- технi чної документацi ї на 
товарну продукцi ю: розробка  технi чних i робочих проектi в виробi в вi дповi дно до 
технi чних завдань або умов замовникi в  i конструкторсько- технологi чна  пi дготовка 
( розробка технологi чних процесi в механi чної обробки, термообробки, зварки, складки 
i так далi)  замовлень, видача технi чнi й документацi ї у виробництво на вi дкритi 
замовлення; 
 виробничi структури  - безпосереднє виготовлення продукцi ї i виконання робi т 
в  механо- складальних цехах № 1, 2   вi дповi дно до розробленої  конструкторської i 
технi чної документацi ї;  
 вi ддi л матерi ально- технi чного постачання i комплектацi ї - виконання функцi й 
планерування матерi альних ресурсi в, придбання матерi алi в, сировини, i мпортних 
комплектуючих виробi в, контролю  їх використання; 
 бухгалтерi я - забезпечення облi ку використаних i i нших  ресурсi в. 
Використовуючи перспективнi високоi нтелектуальнi технологi ї, сучаснi виробничi 
можливостi, безпосереднє виготовлення товарної продукцi ї вi дбувається: 
1. у механоскладальному корпусi № 1 ( важких токарних верстатi в i унi версальних  
верстатi в, капi тального ремонту i модернi зацi ї вузлi в i устаткування, запасних 
частин ) на дi лянках механi чної обробки i збi рки. 
1.1 Дi лянка механi чної  обробки 



дi лянка базових i корпусних деталей: Дi лянка оснащена: продольно- строгальными, 
фрезерними, подовжньо- фрезерними,  розточувальними, свердлувальними верстатами. На 
дi лянцi проводиться:  
 - механi чна обробка деталей типу кареток, фартухi в, вi дкритих i закритих люнетi в; 
 - фi нi шна обробка деталей типу станин, корпусi в переднi х бабок;  
 - консервацi я деталей; 
 - обрубування; 
 - промi жна збi рка з установкою комплектуючих виробi в на деталi типу кареток, 
люнетi в, переднi х бабок, планшайб. 
фрезерно - розточувальною дi лянка: Дi лянка оснащена: строгальными, шлi фувальними, 
рейко - фрезерними, горизонтально- розточувальними, координатно- розточувальними  i 
свердлувальними верстатами. На дi лянцi проводиться: 
 - обробка корпусних деталей, планок, рейок; 
 - консервацi я деталей. 
дi лянка токарних верстатi в i верстатi в з ЧПУ: Дi лянка оснащена: токарними 
верстатами з висотою центрi в 200-300 мм,  токарно- револьверними  верстатами, 
верстатами - напi вавтоматами,  верстатами - автоматами, верстатами з ЧПУ . На 
дi лянцi проводиться виконання: 
 - всi х токарних операцi й; 
 - токарно- револьверних операцi й на деталях i з прокату поштучної i групової 
заготi влi; 
 - консервацi я деталей. 
дi лянка фi нi шних операцi й: Дi лянка оснащена: шлi фувальними верстатами, 
свердлувальними i слюсарними верстаками. На дi лянцi проводяться: 
 - слюсарнi операцi ї, передбаченi технологi чним процесом; 
 - фi нi шна чистова обробка деталей; 
 - консервацi я деталей. 
1.2 . Продукцi я дi лянки механi чної обробки передається  для збi рки на  Дi лянку 
збi рки 
механоскладальна дi лянка. На дi лянцi проводиться: 
 - збирання механi чної частини верстатi в, що випускаються 
 - капi тальний ремонт i модернi зацi я вузлi в i обладнання; 
 - збирання супортi в, фартухi в, люнетi в, переднi х i заднi х бабок по надважких 
верстатах. 
дi лянка електромонтажна i малярна. На дi лянцi проводиться: 
 - монтаж  електричної i електронної частини верстатi в, що випускаються; 
 - малярнi роботи (' рунтування, фарбування) верстатi в i i ншої продукцi ї для 
надання продукцi ї товарного вигляду. 
дi лянка наладки приводi в i систем з ЧПУ. На дi лянцi проводиться: 
 - вхi дний контроль електричного i  гi дравлi чного обладнання верстатi в, що 
випускаються в цеху; 
 - випробування мi цностi i золяцi ї електрообладнання, вимi р споживаних потужностей; 
 - опресовування гi дростанцi й; 
 - налаштування датчикi в електроконтактi в; 
 - тарировка приладi в осьових зусиль; 
 - i ндукцi йний нагрi в планшайб при заприсовцi шпинделi в; 
 - обслуговування пересувних гi дравлi чних i електричних установок, призначених для 
опресовки i обкаток вузлi в; 
 - обкатка фартухi в i редукторi в пi д навантаженням; 
 - наладка верстатi в i з приводом тиристора та системами  ЧПУ; 
 - обслуговування перетворювачi в частоти i напруги при випробуваннi верстатi в. 
2. у механоскладальному корпусi № 2 ( спецi альних верстатi в, автоматичних лi нi й, 
капi тального ремонту i модернi зацi ї вузлi в i устаткування, запасних частин) на 
дi лянках механi чної обробки i термообробки, збирання. 
2.1. Дi лянка механi чної  обробки 
Механi чна  дi лянка  № 110 
заготi вельна дi лянка. На дi лянках проводиться: рi зання металопрокату, труб, рейок 
i заготовок рi зного профi лю. 
дi лянка зубчастих колi с, фланцi в, муфт. Дi лянка оснащена: токарними верстатами з 
висотою центрi в 200-500 мм, карусельними з розмi ром планшайби  d 1100-1600 мм, 
усерединi -, кругло -  i плоско - шлi фувальними верстатами, протяжними, 
довбальними, фрезерними, свердлувальними i зубообробними. На дi лянцi проводиться: 
обробка шестерень, вi нцi в, гвинтi в, шлi цьових валi в, пi нолей,  шпинделi в вагою до 
500 кг, цилi ндрi в; 
дi лянка шпинделi в, валi в, гвинтi в i ТВЧ. Дi лянка оснащена: унi кальними важкими 
токарними верстатами мод.1 А660, 1 А665, спецi альними кругло - шлi фувальними 
верстатами, розточувальними, пресом для рихтування i спецi альними пристосуваннями 
для шлi фовки шпинделi в. На дi лянцi проводиться: 
 - обробка валi в, шпинделi в, гвинтi в; 
 - гартування i вi дпуск за допомогою ТВЧ  валi в, шестерень,  станин i i нших 
деталей. 



Механi чна  дi лянка  № 200. Дi лянка оснащена: фрезерними, розточувальними, 
шлi фувальними, стругальними, шлi фувальними, координатними верстатами. На дi лянках 
проводиться: 
 - обробка корпусних деталей типу планшайб, санчат, фартухi в, пi дстав. 
 - збирання вузлi в i сверловка деталей; 
 - обрубування готових деталей. 
2.2 . Продукцi я дi лянки механi чної обробки передається для збирання на Дi лянку 
збирання, для термообробки - на дi лянку термообробки i гальванопокрытий. 
Дi лянка збирання 
Складальна дi лянка. На дi лянцi проводиться: 
 - збирання механi чної частини верстатi в, що випускаються 
 - капi тальний ремонт i модернi зацi я вузлi в i обладнання; 
 - збирання супортi в, фартухi в, люнетi в, переднi х i заднi х бабок  надважких  
спецi альних верстатi в. 
Дi лянка електромонтажна i малярна. На дi лянцi проводиться: 
 - монтаж  електричної i електронної частин верстатi в, що випускаються; 
 - малярнi роботи (' рунтування, фарбування) верстатi в i i ншої продукцi ї для 
надання продукцi ї товарного вигляду. 
Дi лянка термообробки i гальванопокрытий| 
Дi лянка оснащена термi чними печами i з електричним i газовим нагрi вом i i ншим 
технологi чним обладнанням. Проводиться термi чна обробка деталей ( вi дпал, старi ння, 
нормалi зацi я, гартування), гальванi чне покриття деталей, а також таблиць i 
панелей. 
3. Вi ддi л технi чного контролю. Випуск конкурентноздатної  продукцi ї  постi йно 
контролюється вi ддi лом технi чного контролю ( ВТК) шляхом  перевi рок: 
 - дотримання вимог найважливi ших технологi чних процесi в; 
 - випробувань готової продукцi ї на вi дповi днi сть вимогам стандартi в i технi чних 
умов, вимогам безпеки, конструкторськi й  i технологi чнi й документацi ї, умовам 
постачання i договорi в; 
 - дотримання умов зберi гання на складах i в пi дроздi лах пi дприємства 
комплектуючих виробi в, сировини, матерi алi в i готової продукцi ї, засобi в 
вимi рювальної технi ки; 
 - стан i нструменту, виробничого оснащення, контрольно- вимi рювальних засобi в, 
технологi чного устаткування, що знаходяться в експлуатацi ї на пi дприємствi.  
 
Джерела постачання сировини 
З постачальниками стратегi чних видi в виробничих запасi в укладенi довгостроковi 
контракти. Вi тчизнянi постачальники працюють на умовах попередньої оплати з повною 
оплатою перед постачанням, передоплата зарубi жним постачальникам здi йснюється за 
40-60 днi в. Постачання сировини i матерi алi в українськими постачальниками 
здi йснюється протягом 1-10 днi в, зарубi жними - протягом 10-30 днi в з моменту 
повної оплати. 
Перевага дi ючим постачальникам була вi ддана за високу якi сть матерi алi в та 
комплектуючих та вi дносно низькi цi ни. 
 
Назва постачальника* Назва продукцi ї/ сировини/ 
матерi алi в/ послуг Тривалi сть взаємовi дносин з постачальником 
ТОВ " Високовольтнi мережi ДТЕК" Ел. енергi я Бi ля 10 рокi в 
ПАТ " По газопосточанню та газифi кацi ї " Донецькоблгаз" Краматорське управлi ння " По 
газопостачанню та газифi кацi ї" Природний газ 6 рокi в 
Zarges Aluminium Systeme GmbH Начинка для башт ВЕЗ 2 роки 
Kabelschlepp Systemtechnik s.r.o.  Електрообладнання 3 роки 
ПП " КАБЕЛЬПРОМСЕРВI С" Кабель, дрi т 5 рокi в 
ТОВ  ХЗТФ " Моторi мпекс" електродвигуни 3 роки 
R&MS Solutionpartner die firma i нструмент 2 роки 
ТОВ  " Центр Європейських Технологi й та I нновацi й" Комплектуючi 5 рокi в 
ТОВ " ПАРАЛЕЛЬ- М ЛТД" Бензин, диз. паливо 4 роки 
ТОВ " Дi Пi ЕйрГаз" Кисень 6 рокi в 
ДП з 100%- ою i ноземною i нвестицi єю " Сi менс Україна" Комплекти Сi менс 10 рокi в 
ТОВ " Такт" Метал 4 роки 
ПП ПВП Протех Мастило 5 рокi в 
ТОВ " ТБ " Українських машинобудi вних заводов"  комплектуючi 3 роки 
 
Авторськi права, патенти, лi цензi ї 
ПАТ " КЗВВ" використовує наступнi авторськi свi доцтва при розробцi та виготовленнi 
продукцi ї: 
1. Пат. №12131 UA, " Шпиндельний вузол важкого токарського верстата"; 
2. Пат. №12130 UA, " Задня бабка важкого токарського верстата"; 
3  Пат. №12127 UA," Супорт важкого токарського верстата"; 
4. Пат. №9009 UA, " Токарський верстат"; 
5. А. C. №1.020.090, " Швидкозмi нний рi зцевий блок"; 



6. А. C. №1.715523, СРСР, " Засi б фрезерування цилi ндричних зубчастих колi с"; 
7. А. C. №1.805360, СРСР, " Рентгенi вська камера для контролю великогабаритних 
об' єктi в"; 
8. А. C. №1.604528, СРСР, " Засi б чистової обробки зубчастих колi с"; 
9. Пат. №2064374 RU, " Зубообробний верстат"; 
10. Пат. №2082567 RU, " Зубообробний верстат"; 
11. А. C. №1.177.321, " Антифрикцi йна композицi я ( компаунд)"; 
12. А. C №302217, " Пристрi й для монтажу пi дшипника кочення на вал"; 
13. А. C. №836747, " Двозонний електропривi д постi йного струму"; 
14. А. C. №843400, " Реверсивний тиристорний електропривi д з реверсом поля". 
ПАТ " КЗТС" є власником патенту на винахi д " супорт колесотокарного верстата" №81604 
зареєстрований 25.01.2008, також  має свi доцтво на знак для товарi в i послуг 
№35803 вi д 17.11.2003 р 
Ринок збуту продукцi ї  
Пi дприємство дуже плi дно працює з такими замовниками на Українi, як  ПАТ 
" Новокраматорський машинобудi вний завод" м. Краматорськ, ПАТ " Енергомашспецсталь" 
м. Краматорськ, а також з пi дприємствами Бi лорусi ї, Росi ї, Узбекистану, Казахстану 
та i нших держав свi ту. Основним зарубi жним споживачем продукцi ї пi дприємства 
впродовж багатьох рокi в були i залишаються на сьогоднi шнi й день заводи  Росi ї. 
Питома вага пi дприємства на ринку 
Загальна потреба свi тового ринку в продукцi ї нашого профi лю ( верстати, ремонт i 
модернi зацi я устаткування, шеф- монтажнi та пусконалагоджувальнi роботи, запаснi 
частини та i нша продукцi я) складає бi ля 5%, а на ринку України - бi ля 50%. 
Головним споживачем продукцi ї пi дприємства на зовнi шньому ринку є Росi я.  
Конкуренти 
Головнi конкуренти пi дприємства знаходяться на зовнi шньому ринку, на територi ї 
України конкурентi в немає. Зовнi шнi х конкурентi в разом по всi м типам верстатi в, 
якi виготовляє ПАТ " КЗВВ", немає. Об' єми продажу по видам продукцi ї офi цi йно не 
публi куються, фi рми- конкуренти вважають такi вi домостi за свою комерцi йну 
таємницю. 
По деяким типам устаткування зарубi жними конкурентами ПАТ " КЗВВ" є: 
№ п/ п Країна Назва фi рми Тип верстата 
1 Нi меччина: 
Геркулес Токарнi, вальцетокарнi 
Воленберг Токарнi, глибокорозточнi 
Кi зерлi нг Безцентрово- токарнi 
Хегеншайдт Вi сетокарнi, вi сенакатi, колесотокарнi, колесофрезернi 
Хеш Токарнi, вальцетокарнi, колесотокарнi 
2 Чехi я:  Шкода Токарнi 
3 I талi я: 
Торнi Таччi Токарнi, лоботокарнi, глибокорозточнi, колесотокарнi 
I нночентi Токарнi, вальцетокарнi, глибокорозточнi 
4 Росi я: ПАТ " РВЗ" Токарнi, вальцетокарнi, глибокорозточнi, 
колесотокарнi, вi сетокарнi, вi сенакатнi 
5 Польща: 
Рафамет Вi сетокарнi, вi сенакатнi, колесотокарнi 
Пореба Токарнi, лоботокарнi 
6 Японi я Тошиба Токарнi, вальцетокарнi 
7 Францi я: 
Бертьє Сент- Етьєн Токарнi, вальцетокарнi, лоботокарнi 
Ерно Сомуа Токарнi, вальцетокарнi 
8 Австрi я Хайд Токарнi, лоботокарнi 
 
Конкурентнi товари 
На сьогоднi шнi й день заводом спроектованi i успi шно випускаються важкi токарнi 
верстати пi двищеної точностi, з числовим програмним управлi нням, якi успi шно 
конкурують з кращими європейськими зразками по технi чних параметрах i якостi. 
Перевагами ПАТ " КЗВВ" є, насамперед, порi вняно низькi цi ни на верстати i 
гарантовано висока їх якi сть, що перевi рено пi дприємствами Росi ї впродовж багатьох 
десяткi в рокi в. Пi дприємство має багаторi чний досвi д, постi йно удосконалює 
технологi ю i збi льшує об' єми робi т по заводському капi тальному ремонту i 
модернi зацi ї ранi ше випущених верстатi в, як свого виробництва, так i i нших заводi в 
в т. ч. колесотокарних верстатi в польської фi рми " Рафамет". Пi сля капi тального 
ремонту параметри i гарантi я якостi такi ж, як у нового верстата. Крi м випуску 
верстатi в,  перспективним є виготовлення нестандартного обладнання, запасних 
частин, виконання кооперованих постачань. 
Канали збуту 
Пi дприємство дуже плi дно працює з такими замовниками на Українi, як ЗАТ 
" Новокраматорський машинобудi вний завод" м. Краматорськ, ПАТ " Енергомашспецсталь" 
м. Краматорськ, ПАТ" Алчевський металургi йний комбi нат" м. Алчевськ, ТОВ " Фурлендер 



Вi ндтехнолоджi". Основним зарубi жним споживачем продукцi ї пi дприємства впродовж 
багатьох рокi в були i залишаються на сьогоднi шнi й день заводи  Росi ї. 
Постачання продукцi ї проводиться по прямих контрактах i з замовниками, а також 
через постi йних посередникi в, серед яких: 
· ООО " Техмаш", м. Бi лгород; 
· ТОВ " Корпорацi я ВСМПО- АВI СМА" м. Верхня Салда; 
· ЗАО Компания " Техновагон" 
Також ПАТ " КЗВВ" працює i з замовниками дальнього зарубi жжя. 
З покупцями верстатi в ПАТ " КЗВВ"  укладенi довгостроковi контракти, якi 
передбачають передплату в 50-60 вi дсоткi в та остаточний розрахунок пi сля 
проведення пусконалагоджувальних робi т. 
Заходи стимулювання збуту ( рекламна компанi я, проведення виставок, мережа торгових 
агентi в тощо) 
Основна продукцi я заводу ( важкi унi кальнi металорi жучi верстати) є продукцi єю 
одиничного виробництва, якi виробляються поштучно, дуже рi дко i малими серi ями. 
Вона дуже складна i трудомi стка у виробництвi, а також має тривалий цикл 
виготовлення - 12-18 мi сяцi в. Великi виробничi цикли виготовлення важких верстатi в 
часто не задовольняють замовникi в, тому потрi бен обачливий ризик запуску верстатi в 
у виробництво з випередженням до укладання контракту. Це особливо небезпечно при 
одиночному виробництвi, коли другий запит на такий верстат може з' явитися не 
скоро. Для стимулювання збуту пi дприємством намi чено: 
" ретельне вивчення реальних потреб i можливостей замовника; 
" широкий пошук другого замовника на випадок втрати першого; 
" постi йна участь в регi ональних i мi жнародних виставках; 
" усестороння пi дготовка матерi алi в на тендер та особиста участь представника 
заводу при проведеннi тендерних торгi в; 
" Використання найкращих, отримавши свi тове визнання, комплектуючих по 
системам ЧПУ, гi дро- та електроапаратурi; 
" В 2010 роцi завод отримав Сертифi кат TUV CERT по Системi менеджменту c EN 
ISO 9001:2000 на проектування, розробку, виробництво, реалi зацi ю, 
пусконалагоджувальнi роботи, ремонт та сервi сне обслуговування важких 
металорi жучих верстатi в.  
На сьогоднi шнi й день заводом спроектованi i успi шно випускаються важкi токарнi 
верстати пi двищеної точностi, з числовим програмним управлi нням, якi успi шно 
конкурують з кращими європейськими зразками по технi чних параметрах i якостi. У 
2013 роцi прийняли участь у наступних виставках:  
- " П' ятий мi жнародний промисловий форум та спецi алi зована виставка" - 16-19 
квi тня 2013 року Челябi нськ; 
-  Виставка  " Металообробка 2013" 27-31 травня 2013 року Москва; 
- Виставка " МеталЕкспо 2013" 12-15 листопада 2013 року Москва; 
- " Мi жнародний науково- технологi чний форум" 15-17 жовтня 2013, Київ 
У 2014 роцi прийняли участь у наступних виставках:  
-    20- я Международная промышленная выставка " Металл- Экспо 2014", которая 
проходила с 11 по 14 ноября 2014 г. в г. Москва, РФ; 
-    13- й Международный промышленный форум-2014. Форум проходил с 18 по 21 
ноября 2014 г. в г. Киев, Украина. 
 
 
Цi нова полi тика 
Суть цi нової полi тики пi дприємства полягає в тому, щоб встановлювати на товари 
такi цi ни i так варi ювати ними залежно вi д положення на ринку, щоб забезпечити 
намi чений об' єм прибутку i вирi шувати i ншi завдання пi дприємства. 
Цi нова полi тика складається з маркетингових дослi джень, вивчення попиту ринку, 
дослi дження цi н конкурентi в та вивчення витрат на виготовлення продукцi ї з 
урахуванням розрахунку рi вня рентабельностi. 
  I стотною проблемою для пi дприємства є те, що для запуску замовлень у виробництво 
i запобi гання ризику неплатоспроможностi замовника, договi рними умовами 
передбачено отримання передоплати взамi н банкi вської гарантi ї повернення 
авансового платежу, а також узгодження попередньої цi ни на вироблену продукцi ю. 
Пi сля отримання передоплати завод не має права змi нювати умови договорi в i 
збi льшувати оптовi цi ни. 
Крi м того, протягом минулого року вi дбулося значне зростання цi н на комплектуючi 
вироби, сировину i матерi али, законодавчо змi нювався рi вень мi нi мальної заробi тної 
плати, i як наслi док, вi дбулося збi льшення собi вартостi  продукцi ї у виробництвi 
Вплив на стан оточуючого середовища i план дi й щодо зменшення шкi дливого впливу. 
Пi дприємство працює в рамках чинних законодавчих актi в: контроль ефективностi 
роботи екологi чних споруд, своєчасна переробка i утилi зацi я промислових вi дходi в 
виключає забруднення ' рунту, поверхневих i пi дземних вод, атмосферного повi тря. 
Щороку на пi дприємствi видається наказ " Про заходи по подальшому полi пшенню стану 
охорони працi i екологi чної обстановки" з мi роприемствами. Для ПАТ " КЗТС" 
розроблений " План локалi зацi ї i лi квi дацi ї аварi йних ситуацi й i аварi й". 



Вi дповi днi сть технологi ї проекту нацi ональним та мi жнародним стандартам та 
нормативам щодо впливу на оточуюче середовище. 
Дi ючi технологi ї i устаткування вi дповi дають сучасним вимогам i стандартам. 
Продукцi я виготовляється за допомогою високопродуктивного i високоточного 
устаткування. З 2007 року упроваджена i застосовується система менеджменту якостi 
при проектуваннi, розробцi, виробництвi, реалi зацi ї, пусконалагоджувальних 
роботах, ремонтi i сервi сному обслуговуванню важких металорi жучих верстатi в, що 
вi дповi дають вимогам ISO 9001-2000. 
Фактори ризику  
Великi виробничi цикли виготовлення важких верстатi в часто не задовольняють 
замовникi в, тому потрi бен обачливий запуск верстатi в у виробництво з попередженням 
до укладення контракту. Це особливо небезпечно при одиничному виробництвi, коли 
другий запит на такий верстат може з' явитися не скоро. 
Останнi м часом майже всi замовлення проходять стадi ю тендеру та потребують випуску 
таких банкi вських продуктi в як: акредитиви, банкi вськi гарантi ї повернення 
авансового платежу, тендернi гарантi ї та i нше. 
Ризик негативного розвитку ринку продукцi ї заводу i снує при недостатнi й якостi 
продукцi ї, при недостатнi й рекламi, при недостатньому рi внi сервi сного 
обслуговування i при програшi тендерi в. 
I снують також ризики при поставцi матерi алi в для виробництва верстатi в через 
вагонну норму вi двантаження, оскi льки доводиться придбавати зайве.  
Умовами запобi гання ризикам в даному планi розглядаються:  
- ретельне вивчення реальних потреб i можливостей замовника; 
- широкий пошук запасного замовника на випадок втрати першого; 
-   постi йна участь в регi ональних i мi жнародних виставках; 
- усестороння пi дготовка матерi алi в на тендер i особиста участь представника 
заводу при проведеннi тендерних торгi в 
- укладення контрактi в на постачання устаткування i виконання робi т по монтажу 
на умовах " пi д ключ"; 
- розробка системи заходi в щодо зниження потреби пi дприємства в оборотних 
коштах за рахунок пi двищення ритмi чностi роботи, зменшення запасi в, роботи з 
дебi торами; 
- укладення довгострокових договорi в з постачальниками сировини з чi ткими 
умовами i штрафними санкцi ями; 
- застосування найкращих, що одержали свi тове визнання, комплектуючих виробi в 
по системах ЧПУ, по гi дро- i електроапаратурi; 
- зниження ризикi в фi нансування, своєчасний розрахунок за виконанi роботи i 
реалi зовану продукцi ю. Запуск у виробництво продукцi ї здi йснюється, як правило, 
пi сля отримання 50% передплати. Вi двантаження продукцi ї проводиться пi сля 
отримання 100 % сплати. 
   
 
Бухгалтерський облi к на пi дприємствi у 2015 р. здi йснювався згi дно Закону України 
" Про бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть на Українi" вi д 16.07.99 № 996-
ХIV i МСФЗ. Господарськi операцi ї в бухгалтерському облi ку вi дображаються шляхом 
записi в в реєстрах бухгалтерського облi ку. На пi дприємствi видано наказ №634 вi д 
11.12.2014 р. " Про облi кову полi тику на ПАТ " КЗВВ"". У звi тному перi одi змi н в 
облi ковi й полi тицi не вi дбулося, Товариство вело бухгалтерський облi к згi дно з 
обраною облi ковою полi тикою, принципи якої залишалися незмi нними протягом всього 
року. Керi вник товариства несе вi дповi дальнi сть за органi зацi ю бухгалтерського 
облi ку згi дно Закону України " Про бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть на 
Українi" вi д 16.07.99 № 996- ХIV. Вi дповi дно до пункту другого статтi 12-1 Закону 
України " Про бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть в Українi" публi чнi 
акцi онернi товариства, банку, страховики, а також пi дприємства, якi провадять 
господарську дi яльнi сть за видами, перелi к яких визначається Кабi нетом Мi нi стрi в 
України, складають фi нансову звi тнi сть за мi жнародними стандартами. При складанi 
фi нансової звi тностi Товариство дотримується принципi в безперервностi дi яльностi 
пi дприємства, автономностi, повного висвi тлення, послi довностi, i сторичної 
собi вартостi, нарахування та вi дповi дностi доходi в i витрат, нарахування, 
превалювання змi сту над формою, обачностi i принцип єдиного грошового вимi рника. 
IV. Основнi засади облi кової полi тики пi дприємства. Функцi ональною валютою i 
валютою представлення є гривня. Визнання, оцi нка та облi к основних засобi в 
здi йснюють вi дповi дно до МСБО 16 " Основнi засоби". Одиницею облi ку визначено 
окремий об' єкт основних засобi в. Нарахування амортизацi ї основних засобi в 
здi йснюється прямолi нi йним методом. Амортизацi я малоцi нних необоротних активi в 
нараховується в першому мi сяцi їх використання у розмi рi 100% їх вартостi. 
Визнання, оцi нка та облi к нематерi альних активi в здi йснюється вi дповi дно до МСБО 
38 " Нематерi альнi активи". Одиницею облi ку визначено окремий об' єкт нематерi альних 
активi в. Нарахування накопиченої амортизацi ї засобi в здi йснюється прямолi нi йним 
методом. Товарно- матерi альнi цi нностi визнають, оцi нюють та облi ковують згi дно з 
вимогами МСБО 2 " Запаси". Готову продукцi ю та незавершене виробництво вi дображають 



в фi нансовому облi ку та балансi за фактичною виробничою собi вартi стю. Оцi нку 
вибуття сировини, матерi алi в, напi вфабрикатi в, МШП, i нших виробничих запасi в i 
готової продукцi ї здi йснюють за методом середньозваженої собi вартостi. Для облi ку 
сум поточної дебi торської заборгованостi за продукцi ю, товари, роботи i послуги 
приймається оцi нка за чистою реалi зацi йною вартi стю. Резерв сумнi вних боргi в 
формується виходячи i з платоспроможностi окремих дебi торi в. Для всi х видi в 
довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованi стю за продукцi ю, 
товари, роботи i послуги резерв сумнi вних боргi в не створюється i оцi нка їх 
застосовується за первi сною вартi стю. Грошовi кошти та їх еквi валенти включають 
кошти в банках i касi. Товариство застосовує форми та системи оплати працi згi дно 
з умовами передбаченими колективним договором, у вi дповi дностi до галузевої угоди 
мi ж  Мi нi стерством промислової полi тики України, Фондом  державного  майна  України 
та  профспi лкамиавтомобi льного та сi льськогосподарського  машинобудування, 
машинобудi вникi в  та  приладобудi вникi в, космi чного та загального машинобудування, 
радi оелектронi ки та  машинобудування, лi сових галузей, машинобудування  та  
металообробки, суднобудування, оборонної  промисловостi, енергетики та 
електротехнi чної промисловостi, атомної енергетики i  промисловостi України, що 
об' єдналися для ведення колективних переговорi в. Створення забезпечення майбутнi х 
витрат на виплату вi дпускних згi дно МСБО 19 " Виплати працi вникам". Потенцi йнi 
активи не визнаються у фi нансовi й звi тностi. Розкриття i нформацi ї щодо таких 
активi в надається, коли надходження економi чних вигод є ймовi рним. Умовнi 
зобов' язання не вi дображаються у фi нансовi й звi тностi, за винятком випадкi в, коли 
i снує ймовi рнi сть того, що для погашення зобов' язання буде потрi бне вибуття 
ресурсi в, i при цьому сума таких зобов' язань може бути достовi рно оцi нена. 
I нформацi я про такi зобов' язання пi длягає вi дображенню за винятком випадкi в, коли 
можливi сть вi дтоку ресурсi в, якi являють собою економi чнi вигоди є мало ймовi рною. 
Створення забезпечення непередбачених зобов' язань згi дно МСБО 37 " Забезпечення, 
непередбаченi зобов' язання та непередбаченi активи", i снування яких пi дтвердиться 
невизначеними майбутнi ми подi ями, не повнi стю контрольованими Товариством, а саме 
судовi справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є 
невизначеним. Визначення та вi дображення в облi ку доходi в здi йснюється вi дповi дно 
до МСБО 18 " Дохi д". Дохi д вi д надання послуг в фi нансовому облi ку вi дображається в 
момент його виникнення незалежно вi д дати надходження або сплати грошових коштi в i 
визначається, виходячи i з ступеня завершеностi операцi й надання послуг на дату 
балансу. Розрахунок поточних податкових витрат здi йснюється вi дповi дно до 
податкового законодавства України. Вi дстроченi податковi активи та зобов' язання 
розраховуються по всi х тимчасових рi зницях за методом балансових зобов' язань. 
Вi дстроченi податки на прибуток вi дображаються по всi х тимчасових рi зницях, що 
виникають мi ж податковою базою активi в та зобов' язань та їх балансовою вартi стю 
для цi лей фi нансової звi тностi, за винятком випадкi в, коли вi дстрочений податок на 
прибуток виникає в результатi первi сного вi дображення гудвi лу , активу або 
зобов' язання за операцi єю, що не являє собою об' єднання компанi й, i яка на момент 
здi йснення не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний 
прибуток чи на збиток. Затверджено розроблений на пi дставi Плану рахункi в 
бухгалтерського облi ку активi в, капi талу, зобов' язань i господарських операцi й, 
пi дприємств та органi зацi й, робочий план рахункi в. В разi придбання Товариством 
своїх акцi й вартi сть придбання, включаючи вi дповi днi витрати на проведення 
операцi ї, за вирахуванням податку на прибуток вираховується i з загальної суми 
капi талу як власнi викупленi акцi ї до моменту їх анулювання або повторного 
випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцi й отримана сума 
включається до складу капi талу. Дивi денди визнаються як зобов' язання i 
вираховуються з суми капi талу на звi тну дату тi льки якщо вони були оголошенi до 
звi тної дати включно. I нформацi я про дивi денди розкривається у звi тностi, якщо 
вони були запропонованi або оголошенi пi сля звi тної дати, але до дати затвердження 
фi нансової звi тностi до випуску. Подi ї пi сля звi тної дати, якi надають додаткову 
i нформацi ю про фi нансовий стан Товариства на звi тну дату ( коригуючi подi ї), 
вi дображенi у фi нансовi й звi тностi. Подi ї, що вi дбулися пi сля звi тної дати, якi не 
є коригуючими подi ями, вi дображаються у примi тках до фi нансової звi тностi, якщо 
вони є i стотними. I стотними вважаються подi ї сума яких перевищує 1% вi д валюти 
балансу, станом на 31 грудня звi тного перi оду. 
 
 
 
 



 
XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 

 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) Аудиторська фірма " Донаудитконсалт" ТОВ 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 30998764 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 84432, Донецька обл., Лиманський р-н.. смт.Ярова, 
вул. Красноармійська, буд.7 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

2389 
26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів 

д/н 
д/н 
д/н 
д/н 
д/н 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 
 
1. АДРЕСАТ.    
Звіт незалежного аудитора призначається для керівництва суб' єкту господарювання, 
фінансовий звіт якого перевіряється  та  власників цінних паперів і може бути 
використаний  для подання  до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентом. 
  
2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ. 
2.1 ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО ЕМІТЕНТА:  
2.1.1. Повне найменування:   Публічне акціонерне товариство " Краматорський завод 
важкого верстатобудування"  ( далі - Товариство). 
2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 00222999 
2.1.3. Місцезнаходження: 84306, Україна, Донецька обл. м. Краматорськ, вул. 
Орджонікідзе, буд.6. 
2.1.4. Дата державної  реєстрації: 14.07.1995 р. 
 
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ. 
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства 
" Краматорський завод важкого верстатобудування", яка складається з:  
-  форма № 1 " Баланс" ( Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., 
-  форма № 2 " Звіт про фінансові результати" ( Звіт про сукупний дохід) за 2015 р., 
-  форма № 3 " Звіт про рух грошових коштів"  ( за прямим методом) за 2015 р., 
-  форма № 4 " Звіт про власний капітал" за 2015 р., 
-  Примітки до річної фінансової звітності ( вільна форма) за 2015 р. 
Відповідно до припущень управлінського персоналу ПАТ " Краматорський завод важкого 
верстатобудування", Товариство підготувало повний пакет річної фінансової 
звітності за 2015 рік за МСФЗ. Товариство використовує МСФЗ в якості основи для 
підготовки своєї фінансової звітності.  
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 
описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що 
ґрунтується на відповідних припущеннях управлінського персоналу про застосування 
положень МСФЗ. 
 
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ. 
Управлінський персонал ПАТ " Краматорський завод важкого верстатобудування" несе 
відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності 
відповідно до Міжнародних стандартів  фінансової  звітності  та такий  внутрішній   
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилки. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів  
бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які 
відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва   
розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов' язань,  
відображених у фінансовій  звітності, а також на суми доходів та витрат, що 
відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 



 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА. 
Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі 
результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів 
аудиту. 
Ці стандарти   вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також 
планування і виконання аудиту   для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
У зв' язку з тим, що за  умовами   договору  не було   передбачено  проведення 
заглибленого аналізу  якості ведення податкового обліку, аудитори не  виключають,  
що подальшою  податковою перевіркою можуть бути виявлені  викривлення. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав 
від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки.  
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання суб' єктом господарювання фінансової 
звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а 
не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб' єкта 
господарювання. Аудит включав також оцінку  відповідності використання облікової 
політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та 
загального подання фінансової звітності. 
Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів, які є 
достатніми і прийнятними для висловлення нашої думки. 
 
5. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО- ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ. 
Складання аудиторського висновку Публічного акціонерного товариства " Краматорський 
завод важкого верстатобудування" щодо повного комплекту фінансової звітності 
регламентується МСА №700 " Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності", МСА № 705 " Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".  
Ми надали умовно- позитивний висновок  щодо повного комплекту фінансової звітності 
за рік, який закінчився  31.12.2015 року. 
Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на обмеження  обсягу роботи аудитора, 
та можливість коригування фінансової звітності, які могли б виявитись необхідними 
за відсутності обмеження. 
 На думку аудитора впливає те, що аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням 
річної інвентаризації запасів та основних засобів. На підприємстві цю процедуру 
виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. 
Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи наявні, а 
можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути несуттєвим. Аудитор 
виражає згоду з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової 
політики, методу її застосування або адекватності та достатності розкриття 
інформації у фінансовій звітності. 
Інформації про економічні ресурси, а також наслідки операцій та інших подій, які 
змінюють економічні ресурси та вимоги до неї, та відсутність всіх актів звірок з 
дебіторами та кредиторами підприємства на дату проведення інвентаризації та на 
дату балансу. 
  Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року була підготовлена 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
На думку аудитора, фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, 
складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до концептуальної основи 
спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні положень МСФЗ. 
5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА ( Умовно- позитивна думка) 
Висновок незалежного  Аудитора  складено  у відповідності з вимогами Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання  впевненості та 
супутніх послуг ( надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в 
якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України   № 
229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 
" Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".  
Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа загального 
призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у 
фінансовій інформації  у відповідності з принципами безперервності, послідовності, 
суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.   
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у 
параграфі " Підстава для висловлення умовно- позитивної думки"  фінансова звітність  
надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ " Краматорський 
завод важкого верстатобудування" відповідно до застосованої концептуальної основи 
фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 року, її фінансові результати і рух 
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 



     В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози 
безперервності діяльності Товариства. 
5.2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
Негативні явища, які вже  відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, 
падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного 
клімату можуть вплинути на діяльність Товариства та його прибутковість у 
майбутньому. 
Дана  річна фінансова звітність  не включає коригування, які б могли мати місце, 
якби Товариство не в змозі  продовжувати свою діяльність в майбутньому. 
 
  6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ: 
6.1. Повне найменування: Аудиторська фірма " Донаудитконсалт" у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю ( Аудитор). 
6.2. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб' єктів аудиторської 
діяльності аудиторських фірм виданого Аудиторською палатою України:  
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово 
надають аудиторські послуги № 2389 від 26.01.2001 р., виданого Аудиторською палатою 
України.  Продовжено Рішенням АПУ від 26.11.2015 р. №317/4  до 26.11.2020 р.  
Рішення АПУ № 321/4  від 28.01.2016 р. про успішне проходження зовнішнього контролю 
якості професійних послуг 
Сертифікат аудитора Серія А №003947 виданий 24.09.1999 р. Рішенням АПУ від 
24.09.1999 р. № 82, продовжено до 24.09.2018 р. Рішенням АПУ від 19.07.2013 р. №274. 
Сертифікат аудитора Серії А №004890 виданий 30.11.2001 р. Рішенням АПУ від 
30.11.2001 р. № 104, продовжено до 30.11.2020 р.  Рішенням АПУ від 24.09.2015 р. 
№315/2. 
Сертифікат аудитора Серії А №005063 виданий 30.01.2002 р. Рішенням АПУ від 
30.01.2002 р. № 106, продовжено до 30.01.2021 р.  Рішенням АПУ від 24.12.2015 р. 
№319/3 
6.3.  Місцезнаходження:  84432, Донецька обл., Краснолиманський р- н., смт. Ярова, 
вул. Красноармійська, буд.7. 
6.4. Телефон:  тел. +38(050) 471 88 26,  
6.5. Юрисдикція: Україна. 
 
7. ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:  №07/10 від 19.10.2015 р. 
8. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:  
Дата початку перевірки "07" жовтня 2015 р., дата закінчення перевірки "14" квітня 
2016р. 
 
Підпис аудитора що проводив перевірку:  ______________  С. О. Плитник    
                                                                                                                             
сертифікат     серії А №004890,                      
                                                                                                                             
   Рішення  АПУ   №104 від. 30.11.2001 р.             
                                                                                                                                
  Продовжено до 30.11.2020 р.                                                                                                   
                                                                                                                              
Рішенням АПУ від 24.09.2015 р. №315/2 
 
 
Директор 
АФ " Донаудитконсалт" ТОВ                        _______________ А. П. Плитник 
сертифікат серії А №003947, рішення АПУ №82 від 24.09.1999 р. Продовжено до 
24.09.2018 р. Рішенням АПУ від 19.07.2013 р. №274. 
 
 
Дата складання  висновку ( звіту) незалежного аудитора       "14" квітня 2016 р. 
 

 


