
 

ПРОЕКТ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,  ВКЛЮЧЕНИХ  

ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ  

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00191218), 

запланована дата проведення яких 22.06.2021 

 

Питання 1: Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» або передача повноважень Лічильної комісії 

депозитарній установі та прийняття рішення про припинення 

повноважень членів Лічильної комісії. 

Проект рішення 1: 

1.1. Обрати членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ЗЗРК» у кількості трьох осіб, у наступному складі: 

Голова Лічильної комісії Сідлецька Світлана Олексіївна.  

Члени Лічильної комісії: Діденко Олена Юріївна;  

      Гвоздовська Ольга Іванівна. 

1.2. Припинити повноваження членів Лічильної комісії позачергових Загальних 

зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» з моменту оголошення про їх закриття. 

 

Проект рішення 2: 

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» депозитарній установі – Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (код ЄДРПОУ 24513000), яка згідно 

з Договором № 01-ЛК від 12.05.2021 надає додаткові послуги з інформаційного та 

організаційного забезпечення проведення загальних зборів ПрАТ «ЗЗРК», зокрема щодо 

виконання функцій лічильної комісії.  

1.2. Повноваження Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ЗЗРК» будуть здійснювати представники Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» на підставах, визначених Договором 

№ 01-ЛК від 12.05.2021.   

1.3. Припинити повноваження членів Лічильної комісії позачергових Загальних 

зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» з моменту оголошення про їх закриття. 

 

Питання 2: Розгляд Звіту зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності 

ПрАТ «ЗЗРК» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами 

його розгляду.  

Проект рішення: 

2.1. Звіт зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» 

за 2020 рік, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності, взяти до відома. 

2.2. Затвердити Заходи за результатами розгляду Звіту зовнішнього 

незалежного аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2020 рік, підготовленої 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Питання 3: Затвердження Річного звіту ПрАТ «ЗЗРК» за 2020 рік.  

Проект рішення: 

3.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «ЗЗРК» за 2020 рік. 

3.2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ЗЗРК», а саме: 



– Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «ЗЗРК» станом на 31.12.2020 

(Форма №1); 

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПрАТ «ЗЗРК» 

за 2020 рік (Форма №2); 

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ПрАТ «ЗЗРК» за 2020 рік 

(Форма № 3); 

– Звіт про власний капітал ПрАТ «ЗЗРК» за 2020 рік (Форма № 4); 

– Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2020 рік (Форма 

№5). 

 

Питання 4: Розподіл чистого прибутку ПрАТ «ЗЗРК» отриманого 

за результатами діяльності у 2020 році. 

Проект рішення: 

4.1. Чистий прибуток ПрАТ «ЗЗРК», отриманий за результатами діяльності 

у 2020 році у сумі 2 048 138 000,00 грн. (два мільярди сорок вісім мільйонів сто 

тридцять вісім тисяч гривень 00 коп.), залишити нерозподіленим. 

 

Питання 5: Розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ  «ЗЗРК». 

Проект рішення: 

5.1. Нерозподілений прибуток, отриманий ПрАТ «ЗЗРК» за результатами 

діяльності у 2016 році у сумі 434 448 995,05 грн. (чотириста тридцять чотири 

мільйони чотириста сорок вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень 05 коп.) 

спрямувати на виплату дивідендів. 

5.2. Нерозподілений прибуток, отриманий ПрАТ «ЗЗРК» за результатами 

діяльності у 2017 році у сумі  1 286 073 236,26 грн. (один мільярд двісті вісімдесят 

шість мільйонів сімдесят три тисячі двісті тридцять шість гривень 26 коп.) 

спрямувати на виплату дивідендів. 

5.3. Нерозподілений прибуток, отриманий ПрАТ «ЗЗРК» за результатами 

діяльності у 2018 році у сумі 66 820 852,70 грн. (шістдесят шість мільйонів вісімсот 

двадцять тисяч вісімсот п’ятдесят дві гривні 70 коп.) спрямувати на виплату 

дивідендів. 

5.4. Нерозподілений прибуток, отриманий ПрАТ «ЗЗРК» за результатами 

діяльності у 2019 році у сумі 1 352 918 850,96 грн. (один мільярд триста п’ятдесят 

два мільйони дев’ятсот вісімнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 96 коп.) 

спрямувати на виплату дивідендів. 

 

Питання 6: Прийняття рішення про виплату ПрАТ «ЗЗРК» дивідендів та 

затвердження їх розміру. 

Проект рішення: 

6.1. Затвердити зальний розмір дивідендів у сумі 3 140 261 934,97 грн. (три 

мільярди сто сорок мільйонів двісті шістдесят одна тисяча дев’ятсот тридцять 

чотири гривні 97 коп.), відповідно до рішення цих Загальних зборів щодо визначення 

порядку розподілу нерозподіленого прибутку ПрАТ «ЗЗРК», отриманого  за 

результатами діяльності ПрАТ «ЗЗРК» за 2016, 2017, 2018 та 2019 роки. 

6.2. Затвердити розмір дивідендів, на одну просту іменну акцію ПрАТ «ЗЗРК» – 

27,97909 грн. 

6.3.  ПрАТ «ЗЗРК» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам 

ПрАТ «ЗЗРК» . 

6.4. Наглядовій раді ПрАТ «ЗЗРК» здійснити всі необхідні дії для виплати 

дивідендів акціонерам ПрАТ «ЗЗРК». 

 



Питання 7: Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2020 рік та 

затвердження   заходів за результатами його розгляду. 

Проект рішення: 

7.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2020 рік. 

7.2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» у 2020 році визнати задовільною 

та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. 

7.3. Заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» 

за 2020 рік не приймати. 

 

Питання 8: Схвалення (погодження) вартості значних правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість, укладених ПрАТ «ЗЗРК» 

на 2020 рік. 

Проект рішення: 

8.1. Схвалити (погодити) вартість значних правочинів, щодо вчинення яких 

є заінтересованість, на вчинення яких була надана згода річними Загальними зборами 

акціонерів Товариства (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» 

№32 від 28.07.2020) – контракти на поставку ПрАТ «ЗЗРК» залізної руди у 2020 році 

та I кварталі 2021 року, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) 

(ідентифікаційний номер 31 401 333 м. Братислава, Словаччина), а саме: Контракт 

від 12.03.2020 за № 20/345 та Контракт від 12.03.2020 за № 20/346, у загальній сумі 

4 411 250 000,00 грн. (чотири мільярди чотириста одинадцять мільйонів двісті 

п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.).  

8.2. Схвалити (погодити) вартість значного правочину, щодо вчинення якого 

є заінтересованість, на вчинення якого була надана згода річними Загальними зборами 

акціонерів Товариства (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» 

№32 від 28.07.2020) –  Договір від 18.12.2019 за №20/1265 на поставку ПрАТ «ЗЗРК» 

у 2020 році залізної руди, що укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат 

«Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230), у сумі 3 907 266 000,00 грн. (три мільярди 

дев’ятсот сім мільйонів двісті шістдесят шість тисяч гривень 00 коп.).  

8.3. Підтвердити повноваження Голови Правління – Генерального директора 

Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління – Фінансового 

директора Альберта Косеґи щодо укладання та підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК», 

зазначених у п.8.1. та п.8.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», 

контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) та договору з ПАТ «Запорізький 

металургійний комбінат «Запоріжсталь». 

 

Питання 9: Схвалення (погодження) значних правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість, укладених ПрАТ «ЗЗРК» на 2021 рік. 

Проект рішення: 

9.1. Схвалити (погодити) значні правочини, щодо вчинення яких 

є заінтересованість, на вчинення яких була надана попередня згода річними 

Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол річних Загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» №32 від 28.07.2020) – контракти на поставку ПрАТ «ЗЗРК» 

у 2021 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) 

(ідентифікаційний номер 31 401 333 м. Братислава, Словаччина), а саме: Контракт 

від 18.03.2021 за № 20/276 та Контракт від 22.03.2021 за № 20/277. Загальна вартість 

правочинів до 9 000 000 000,00 грн. (дев’ять мільярдів гривень 00 коп).  

9.2. Схвалити (погодити) значний правочин, щодо вчинення якого 

є заінтересованість, на вчинення якого була надана попередня згода річними 

Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол річних Загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» №32 від 28.07.2020) – Договір від 29.12.2020 за № 20/1135 на 



поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2021 році залізної руди, що укладений з ПАТ «Запорізький 

металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Вартість правочину 

до 9 000 000 000,00 грн. (дев’ять мільярдів гривень 00 коп).  

9.3. Підтвердити повноваження Голови Правління – Генерального директора 

Колєснікова Дмитра Валерійовича та заступника Голови Правління – Фінансового 

директора Альберта Косеґи щодо укладання та підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК», 

зазначених у п.9.1. та п.9.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», 

контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) та договору з ПАТ «Запорізький 

металургійний комбінат «Запоріжсталь». 

 

Питання 10: Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість. 

Проект рішення: 

10.1. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «ЗЗРК» значних правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість, – контрактів на поставку ПрАТ «ЗЗРК» 

у  2022 році залізної руди для АТ ««МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний 

номер 31 401 333 м. Братислава, Словаччина). Загальна вартість правочинів 

до 9 000 000 000,00 грн. (дев’ять мільярдів гривень 00 коп.).  

10.2. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «ЗЗРК» значних правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість, – договору на поставку ПрАТ «ЗЗРК» 

у 2022 році залізної руди для ПАТ «Запорізький металургійний комбінат 

«Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Загальна вартість правочинів 

до 9 000 000 000,00 тис. грн. (дев’ять мільярдів гривень 00 коп.).  

10.3. Уповноважити на вчинення правочинів, зазначених у п.10.1. та 10.2. цього 

рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» Голову Правління – Генерального 

директора та заступника Голови Правління – Фінансового директора або особою 

(особами), що виконує його (їх) обов’язки. Повноваження на вчинення цих значних 

правочинів, щодо яких є заінтересованість дійсні до 21.06.2022. 

 

Питання 11: Затвердження Додаткової угоди і Додатку до Договору з Головою та 

членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» від 25.01.2021 та обрання 

особи, яка уповноважується на їх підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК». 

Проект рішення: 

11.1. Затвердити умови Додаткової угоди №1 до Договору з Головою та членами 

Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» від 25.01.2021.  

11.2.  Затвердити умови Додатку 3 до Договору з Головою та членами Наглядової 

ради ПрАТ «ЗЗРК» від 25.01.2021.  

11.3. Уповноважити Голову Правління – Генерального директора (або особу, яка 

виконує його обов’язки) на підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК» Додаткової угоди №1 

до Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» від 25.01.2021 

та Додатку 3 до Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» 

від 25.01.2021. 

 

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: +38 (06175) 67-8-55. 

  

 

Голова Наглядової ради        ______________      Петер Плани 

 

 

Секретар Наглядової ради    ______________      І.В. Горбенко 


