
Додаток 1 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 р. № 858 

ЗВІТ 

про платежі на користь держави 

I. Загальні дані  

1. Звітний період (рік) 2020 

2. Реєстраційні дані респондента - суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях: 

найменування ПрАТ ПІІ « Запорізький залізорудний комбінат» 

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця 

00191218 

місцезнаходження (юридична адреса або місце реєстрації) Веселівське шосе,7 км. с.Мала Білозерка-4, 

Василівський р-н, Запорізька область, 71574 

посада особи, що уповноважена на підписання цього звіту Голова Правління-Генеральний директор  

прізвище, ім’я, по батькові особи, що уповноважена на підписання цього звіту Колєсніков Дмитро Валерійович 

3. Контактні дані респондента - суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях: 

поштова адреса Веселівське шосе,7 км. с.Мала Білозерка-4, 

Василівський р-н, Запорізька область, 71574 

електронна адреса reception.cfo@zgrk.com.ua 

номер контактного телефону (06175) 6-74-13 

4. Найменування аудитора, дата складення та кількість аркушів аудиторського звіту за 

звітний період, що надані окремим додатком до цього звіту 
 

ПрАТ "КПМГ АУДИТ" 



 

5. Середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного року: 

усього 4799 

у тому числі жінки - 

у тому числі жінки-керівниці вищої ланки - 

у тому числі жінки-керівниці середньої ланки - 

у тому числі чоловіки - 

у тому числі чоловіки-керівники вищої ланки - 

у тому числі чоловіки-керівники середньої ланки - 

6. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у звітному періоді: 

Порядковий 

номер 
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Країна громадянства 

Валюта 

внеску до 

статутного 

капіталу 

Розмір внеску до 

статутного 

капіталу 

1 2 3 4 5 

7. Опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв’язку з яким здійснювались платежі: 

Вид діяльності 
Позначка 

(“так” або “ні”) 

Геологічне вивчення родовищ корисних копалин загальнодержавного значення - 

Дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення - 

Видобування корисних копалин загальнодержавного значення так 



Виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних 

копалин загальнодержавного значення 

- 

Реалізація продукції, яка видобута на підставі угоди про користування надрами, зокрема: - 

спеціального дозволу на користування надрами так 

угоди про розподіл продукції - 

договору про спільну діяльність - 

іншого договору, що встановлює зобов’язання перед державою у зв’язку з користуванням надрами - 

Діяльність з транспортування трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту, яка провадиться 

відповідно до договору 

- 

8. Участь у соціальних проектах та програмах: 

Порядковий 

номер 

Назва 

соціального 

проекту, 

програми 

Опис 

соціального 

проекту, 

програми 

Підстава для 

реалізації 

соціального 

проекту, 

програми 

Місце розміщення 

виробничих 

потужностей (для 

соціальних проектів та 

програм, які 

реалізуються в місцях 

розміщення 

виробничих 

потужностей) 

Організація, установа 

або об’єднання, на 

користь якої (якого) 

реалізується 

соціальний проект, 

програма 

Валюта 

платежів 

Загальна сума 

платежів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Обсяги державної допомоги, отриманої від органів влади, органів місцевого самоврядування, інших надавачів державної допомоги: 

Підприємство не отримовало від органів влади, органів місцевого самоврядування, інших надавачів державної допомоги. 

Порядковий 

номер 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

згідно з ЄДРПОУ або 

реєстраційний номер 

Найменування 

органу влади, органу 

місцевого 

самоврядування або 

Вид 

державної 

допомоги 

Підстава для 

отримання 

державної допомоги 

Дата 

отримання 

державної 

Валюта 

державної 

допомоги 

Загальна сума 

державної 

допомоги 



облікової картки 

платника податків для 

фізичної особи - 

підприємця 

іншого надавача 

державної допомоги 

допомоги 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Перелік актів звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між 

суб’єктом господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів, що надаються окремими додатками до 

звіту (якщо такі акти складалися): 

Порядковий 

номер 
Одержувач платежів 

Вид платежів, щодо яких 

складено акт звірки 

Реєстраційний 

номер акта звірки 

Дата акта 

звірки 

Валюта 

платежів 

Загальна сума 

платежів 

Кількість 

аркушів у 

додатку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II. Перелік окремих видів проектної діяльності: 

Порядков

ий номер 

Спеціальний дозвіл на 

користування 

надрами/Ліцензія на 

транспортування нафти, 

нафтопродуктів або 

природного газу 

Угода про умови користування надрами 

Вид 

проектної 

діяльності 

Назва ділянки 

надр 

Місцезнаходження ділянки надр (область, 

район, населений пункт) 

Корисна 

копалина 

реєстрацій

ний номер 

дата 

видачі 

строк 

дії 

контрагент 

згідно з 

угодою 

реєстрацій

ний номер 

дата 

укладен

ня 

строк 

дії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 4586 18.12.20

07 

18.12.20

27 

Держгеона

дра 

4586 31.03.20

21 

18.12.20

27 

видобува

ння 

Переверзівське Запорізька обл., Василівський район, 

с.Мала Белозерка 

Багаті залізні 

руди 

2 1571 07.09.19

98 

08.04.20

36 

Держгеона

дра 

1571 31.03.20

21 

08.04.20

36 

видобува

ння 

Південно-

Білозірське 

Запорізька обл., Василівський район 

с.Мала Белозерка 

Багаті залізні 

руди 

III. Обсяги видобутку у звітному періоді за видом відповідної проектної діяльності: 



Порядковий 
номер 

Спеціальний дозвіл на 
користування надрами 

Угода про умови користування 
надрами 

Корисна копалина, 
що видобувається 

Одиниця 
вимірювання 

обсягу видобутку 

Обсяг видобутку у 
звітному періоді 

(включно з 
втратами і 

виробничо- 
технологічними 

витратами) 

Обсяг втрат і 
виробничо- 

технологічних 
витрат під час 
видобування 

реєстраційний 
номер 

дата видачі 
реєстраційний 

номер 
дата укладення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 4586 18.12.2007 4586 31.03.2021 Багаті залізні руди тис.т. 388 21 

2 1571 07.09.1998 1571 31.03.2021 Багаті залізні руди тис.т. 4 433 413 

IV. Основні характеристики окремих видів проектної діяльності: 

1. Запаси та ресурси корисних копалин за всіма об’єктами на території України станом на 1 січня року, що настає за звітним періодом: 

Порядковий 

номер 

Спеціальний дозвіл на 

користування надрами 

Назва родовища 

(ділянки надр) 

Вид корисної 

копалини 

Одиниця 

вимірювання 

запасів 

Обсяг запасів та ресурсів корисних копалин за промисловим значенням 

реєстраційний 

номер 
дата видачі 

балансові 

(видобувні) 

запаси 

умовно 

балансові та 

позабалансові 

запаси 

ресурси корисних 

копалин з 

невизначеним 

промисловим 

значенням: 

розвідані запаси та 

попередньо 

розвідані запаси 

ресурси корисних 

копалин з 

невизначеним 

промисловим 

значенням: 

перспективні 

ресурси та прогнозні 

ресурси 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4586 18.12.2007 Переверзівське Багаті залізні руди тис.т. 381 692 3 365 - - 

2 1571 07.09.1998 Південно-Білозірське Багаті залізні руди тис.т. 161 175 - - - 

2. Загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку у звітному періоді: 

Порядковий 

номер 
Повна назва реалізованої 

товарної продукції 

Одиниця вимірювання 

фізичного показника 

Обсяг реалізації у 

фізичному 

Реалізовано на території України, загальна 

виручка 
Експортовано, загальна виручка 



власного видобутку обсягу реалізації показнику 
сума без податку на 

додану вартість, 

тис. гривень 

податок на 

додану вартість, 

тис. гривень 

сума без податку на 

додану вартість, 

тис. гривень 

податок на 

додану вартість, 

тис. гривень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Руда агломераційна  тис.т. 4257,017 3 026 212 605 242 3 068 547 - 

2 Руда мартенівська тис.т. 300,900 233 829 46 766 184 556 - 

3. Витрати на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду: 

Порядкови

й номер 

Назва 

продукції, що 

транспортуєть

ся 

Ідентифікаційни

й код 

юридичної 

особи згідно з 

ЄДРПОУ 

Найменування 

суб’єкта 

господарюванн

я, який 

здійснює 

транспортуван

ня видобутої 

продукції 

Маршрут 

транспортуван

ня видобутої 

продукції 

Одиниця 

вимірювання 

фізичного 

валового 

об’єму 

транспортуван

ня видобутої 

продукції 

Фізичний 

валовий об’єм 

транспортуван

ня видобутої 

продукції 

Сумарні 

витрати на 

транспортуван

ня видобутої 

продукції (без 

податку на 

додану 

вартість), 

тис. гривень 

Одиниця 

вимірювання 

ставки тарифу 

на 

транспортуван

ня продукції 

Ставка тарифу 

на 

транспортуван

ня продукції, за 

яким 

здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі операторам транспортних систем протягом звітного періоду: 

Порядковий 

номер 

Назва 

продукції, що 

зберігається 

Ідентифікацій ний 

код юридичної 

особи згідно з 

ЄДРПОУ 

Найменування суб’єкта 

господарювання, який 

здійснює 

транспортування 

видобутої продукції 

Призначення 

платежу 

Валюта 

платежу 

Сума 

платежу 

Одиниця 

вимірювання 

ставки тарифу на 

зберігання 

(закачування, 

відбір) продукції 

Ставка тарифу на 

зберігання 

(закачування, 

відбір) продукції, 

за яким 

здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Виручка оператора транспортної системи на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду: 

Порядковий 

номер 
Назва 

продукції, що 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи згідно з 

Найменування 

суб’єкта 

господарювання, 

Маршрут 

транспортування 

Одиниця 

вимірювання 

фізичного 

Фізичний 

валовий об’єм 

транспортування 

Сумарна 

виручка за 

транспортування 

Одиниця 

вимірювання 

ставки тарифу 

Ставка тарифу 

на 

транспортування 



транспортується ЄДРПОУ який надав 

продукцію для 

транспортування 

продукції валового об’єму 

транспортування 

продукції 

продукції видобутої (без 

податку на 

додану 

вартість), 

тис. гривень 

на 

транспортування 

продукції 

продукції, за 

яким 

здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі, отримані оператором транспортної системи: 

Порядковий 

номер 

Назва 

продукції, що 

зберігається 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи згідно 

з ЄДРПОУ 

Найменування суб’єкта 

господарювання, який 

надав продукцію для 

зберігання 

Призначення 

платежу 

Валюта 

платежу 

Сума 

платежу 

Одиниця 

вимірювання 

ставки тарифу на 

зберігання 

(закачування 

відбір) продукції 

Ставка тарифу на 

зберігання 

(закачування, 

відбір) продукції, 

за яким 

здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Перелік тарифів оператора транспортної системи на транспортування, зберігання (закачування, відбір) вуглеводнів: 

Порядковий 

номер 

Назва продукції, що 

транспортується/ 

зберігається 

Назва тарифу 

Параметри 

застосування 

тарифу 

Дата 

початку дії 

тарифу 

Дата закінчення 

дії тарифу 

Одиниця вимірювання 

ставки тарифу на 

транспортування, 

зберігання (закачування, 

відбір) продукції 

Ставка 

тарифу 

Нормативний документ, 

яким встановлено 

ставку 

тарифу/визначено 

розрахунок ставки 

тарифу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V. Платежі на користь держави у звітному періоді: 

1. Платежі на користь держави у звітному періоді - загальні суми за видом платежу: 

Порядковий 

номер 

Код класифікації 

доходів бюджету 
Вид платежу 

Валюта 

платежу 

Належить до 

сплати 
Сплачено 

1 2 3 4 5 6 

1 11010100 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується 

податковими агентами,із доходів платника податку у 
Тис.грн. 230 647, 52 228 746, 16 



вигляді заробіної плати 

2 11010400 

Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується 

податковими агентами,із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 

Тис.грн. 327, 56 327, 48 

3 11011000 Військовий збір Тис.грн. 19 250, 31 19 092, 60 

4 71010000 
Єдин.внес.нарах.робот.на суму зароб.плати,винаг.за 

догов.ЦПХ,доп.по тимчас.непр. 
Тис.грн. 266 556,45 264 152,95 

5 11020300 
Податок на прибуток підприємства, створених за 

участю іноземних інвесторів 
Тис.грн. 454 440, 37 

 

288 397, 93 

 

6 13030100 

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин загальнодержавного 

значення 

Тис.грн. 664 835,68 

 

460 565, 01 

 

7 13020100 

Рентна плата за спеціальне використання води ( крім 

рентної плати за спеціальне використання води 

водних обєктів місцевого значення) 

Тис.грн. 103, 51 106, 25 

8 18010500 Земельний податок з юридичних осіб Тис.грн. 0,63 0 

9 18010600 Орендна плата з юридичних осіб Тис.грн. 17 114, 66 17 154 ,67 

10 14010100 
Податок на додану вартість із вироблених в Україні 

товарів (робіт,послуг) 
Тис.грн. 104 197, 98 122 879, 34 

11 13060000 
Рентна плата за користування радіочастотним 

ресурсом 
Тис.грн. 3, 99 4, 07 

12 18030100 Туристичний збір,сплачений юр.особами Тис.грн. 21,54 21,54 

13 18010400 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
Тис.грн. 1 528,08 1 478,57 



власниками обєктів нежитлової нерухомості 

14 14040000 

Акцизний податок з реалізації субєктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

Тис.грн. 77,57 77,57 

15 19010200 
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні обєкти  
Тис.грн. 15, 96 15, 72 

16 19010100 

Екологічний податок,який справляється за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забрудннення ( за 

винятком викидів в атмосферне повітря двуокису 

вуглецю) 

Тис.грн. 54, 95 61, 64 

17 19010300 

Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи обєктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини 

Тис.грн. 3, 56 3, 87 

18 19011000 

Екологічний податок,який справляється за викиди в 

атмосферне повітря двуокису вуглецю стаціонарними 

джерелами забрудннення  

Тис.грн. 32, 89 27, 82 

  РАЗОМ Тис.грн. 1 759 213,21 1 403 113,19 

 

 

 

 

 

 

 



2. Платежі із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку щодо 

кожної окремої проектної діяльності: 

Порядкови

й номер 

Спеціальний дозвіл на 

користування надрами 
Угода про умови користування надрами 

Корисна 

копалина, що 

видобуваєтьс

я 

Код 

класифікаці

ї доходів 

бюджету 

Вид 

платеж

у 

Валюта 

платеж

у 

Належить 

до сплати 
Сплачено 

реєстраційни

й номер 

дата 

видачі 
контрагент згідно з угодою 

реєстрацій

ний номер 

дата 

укладення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 4586 
18.12.200

7 

Центральний орган виконавчої 

влади,що реалізує державну 

політику у сфері геологічного 

вивчення та раціонального 

використання надр 

4586 31.03.2021 Залізна руда 13030100 101 
тис.гр

н. 

54 906 ,61 

 
40 310,60 

2 1571 
07.09.201

6 

Центральний орган виконавчої 

влади,що реалізує державну 

політику у сфері геологічного 

вивчення та раціонального 

використання надр 

1571 31.03.2021 Залізна руда 13030100 101 
тис.гр

н. 

609 843, 95 

 
420 169,0 

3 
217/ЗП/49д-

18 

29.01.201

8 

Центральний орган виконавчої 

влади,що реалізує державну 

політику у сфері геологічного 

вивчення та раціонального 

використання надр 

- - Технічна вода 13030100 101 
тис.гр

н. 
84,43 84,72 

4 4586 
18.12.200

7 

Центральний орган виконавчої 

влади,що реалізує державну 

політику у сфері геологічного 

вивчення та раціонального 

використання надр 

4586 31.03.2021 Залізна руда 13030100 135 
тис.гр

н. 
0,68 0,68 

5 
217/ЗП/49д-

18 

29.01.201

8 

Центральний орган виконавчої 

влади,що реалізує державну 

політику у сфері геологічного 

вивчення та раціонального 

- - Технічна вода 13030100 135 
тис.гр

н. 
0,01 0,01 



використання надр 

   РАЗОМ       664 835,68 460 565,01 

VI. Окремі додатки до звіту про платежі на користь держави 

Копія аудиторського звіту за звітний період розміщена на веб-сайті ПрАТ «ЗЗРК». 

Акти звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між суб’єктом 

господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів (якщо такі акти складалися) 

 


