
1

ПРОТОКОЛ 35 (13)
Р1ЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В АКЦЮНЕР1В 

ПРИВАТНОГО АКЩОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА»

(надал1 - ПрАТ «СУХА БАЛКА»/Товариство)

м. Кривий Р1Г, вул. Конституцшна, 11, 16 кв1тня 2018 року
прим1щення адмшютративно-побутового
комбшату шахти «Ювшейна» (актова зала).

Р1чн1 Загальш збори акцюнер1в (дал! -  «Збори», «Загальш збори») вщкрив Присяжнюк Дмитро 
Вшторович, який ршенням НаглядовоУ ради Товариства вщ 22.02.2018, на пщстав1 пщпункту 8.12. 
Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СУХА БАЛКА», затвердженого Ршенням позачергових 
Загальних збор1в акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» № 34 (12) вщ 27.12.2017, обраний Головою 
Збор1в, а Секретарем Збор1в обрана Гринь Наталя Володимир1вна.

Мюце проведения Загальних збор1в: 50029, м. Кривий Р 1Г, вул. Конституцшна, 11, у прим1щешп 
ад м 1 н 1 страт и в но- [ I обуто в ого комбшату шахти «Ювшейна» (актова зала).

Дата проведения Загальних збор1в - «16» кв1тня 2018 року.
Час проведения Загальних збор1в: 11 год. 00 хв.
Дата, на яку складено перелж акцюнер1в, яю мають право брати участь у Загальних зборах -  10 квггня 

2018 року (станом на 2400).
Загальна кшькють ос1б, включених до перелжу акцюнер1в, яю мають право на участь у загальних 

зборах ПрАТ «СУХА БАЛКА», складеного Нацюнальним Депозитар1ем Укра'Гми станом на 24 годину «10» 
кв1тня 2018 року, як] мають право брати участь у Загальних зборах становить 6 469 (ийсть тисяч чотириста 
иистдесят дев’ять) ос1б.

Голова Збор1в Присяжнюк Дмитро Викторович допов1в, що заходи щодо пщготовки 1 проведения 
р1чних Загальних збор1в Товариства проведеш вщповшно до Закону Украши «Про акц1 0 нерн1 товариства», 
Статуту Товариства, Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СУХА БАЛКА», затвердженого 
Р1шенням Загальних збор1в акц1онер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» № 34 (12) вщ 27.12.2017.

Перев1рку повноважень акц1онер1в та IX представник1в, що прибули для участ! в Зборах, зд^йснюе 
реестрацшна КОМ1С1Я з числа прац1вник1в ДепозитарноУ установи -  Публ1чного акц!онерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль», яюй вщповщно до договору № 57-00/08-1133-Е вщ 12.08.2015 про надання 
консультац1йних послуг (щодо шформацшного та орган1зац1Йного забезпечення проведения загальних 
збор!в акщонер1в) та р1шення НаглядовоУ ради Товариства вщ 22.02.2018 передан! повноваження 
реестрац1Йно'1 комюп.

Головою Збор1в слово для оголошення Протоколу реестрацшноУ ком1С11 щодо пщведення гпдсумк1в 
реестрац11 акц1онер1в, що прибули для участ! у р1чних Загальних зборах акцюнер1в ПрАТ « СУХА БАЛКА» 
16.04.2018 надано Голов1 реестрацшноУ комклУ Козловськш НаталП' Павл1вни , яка доповша Загальним 
зборам акцюнер1в, що:

- на дату проведения Загальних збор1в акц1онер1в 16.04.2018 статутний каштал Товариства 
р о з п о д ш л е н о  на 837 387 551 (в1с1мсот тридцять С1М м1Льйон1в триста В 1 с 1 м д ес я т  с1м тисяч п'ятсот п 'я т д е с я т  

одна) штука простих 1м е н н и х  акц1й, ном!нальною вартютю 0,05 грн. (нуль гривень 05 копшок) кожна та 
складае 41 869 377,55 гривень (сорок один мшьйон В1С1МСОТ ш1стдесят дев'ять тисяч триста с1мдесят с1м 
гривень 55 копшок);

загальна кшькють Ц1нних иапер I в Товариства зпдно перел!ку акцюнер1в, як1 мають право на 
участь у Загальних зборах ПрАТ «СУХА БАЛКА», складеного Нацюнальним Депозитар1ем УкраУни станом 
на 24 годину «10» квггня 2018 року, складае 837 387 551 (вЫмсот тридцять С1м мшьйошв триста в1с1мдесят 
с1м тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штука простих 1менних акц1Й;

к1льк1сть голосуючих акцш Товариства зг1дно перел1ку акцюнер1в, як1 мають право на участь у 
Загальних зборах ПрАТ «СУХА БАЛКА», складеного Нацюнальним Депозитар1ем УкраУни станом на 24 
годину «10» кв1тня 2018 року, складае 836 278 548 (в1с1мсот тридцять плеть мшьйошв ДВ1СТ1 с1мдесят В1С1М 
тисяч п'ятсот сорок В1С1М ) штуки.

при реестрацй' встановлено, що для участ1 у Зборах зарееструвалися 1 (один) акцюнер 
(представник акц1онера), якому належить 832 524 852 (в1с1мсот тридцять два мшьйони п'ятсот двадцять 
чотири тисяч1 вю1мсот п'ятдесят дв1) штуки простих 1менних акщй Товариства, що складае 99,4193 % вщ 
загальноУ к1лькост1 простих 1менних акщй Товариства, зпдно з перелжом акц1 0 нер1в, як1 зарееструвались 
для участ1 у р!чних загальних зборах акц10нер1в Товариства 16.04.2018;

- при реестращУ встановлено, що загальна кшькють голос1в акц1 0 нер1в -  власниюв голосуючих акц1й 
Товариства, як! зарееструвалися для участ! у Загальних зборах становить 832 524 852 в1С1МС0 т тридцять два



с

м1льйони п'ятсот двадцять чотири тисяч1 В1С1МСОТ п'ятдесят дв1) штуки, що складае 99,55114% вщ загальноТ 
к1лькост1 голосуючих акцш. Голосуюч1 акцп е голосуючими з ус1х питань порядку денного.

- реестрацшна комю!я перев1рила повноваження кожного учасника Збор1в, повноваження 'Тх 
шдтверджуе;

- реестращя акцюнер1в (Ух представник1в), яю прибули для участ1 в Загальних зборах, проведена 
вщповщно до перелжу акцюнер1в, яю мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «СУХА БАЛКА», 
складеного Нацюнальним Деиозитар1ем УкраТни станом на 24 годину 10.04.2018;

- письмових скарг та заяв до реестрацшноТ комюп' не надходило.
Також, зпдно Протоколу реестрацшно'Т комюп, результата реестрацп' вщповщають вимогам статт1 41 

Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства», кворум е наявним.
Голосування з питань порядку денного Загальних збор1в здшснюеться за принципом одна голосуюча 

акщя -  один голос.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетешв 

для голосування.
(Протокол реестрацшноЧ комлей щодо тдведення тдеумкгв реестрацп акц'юиер'ш, що прибули для 

учаепи у  ргчних Загальних зборах акцюнергв ПрАТ «СУХА БАЛКА» 16.04.2018, додаешься до матер'шл'ш 
Збор'ш).

Голова збор!в Присяжнюк Дмитро ЕЙкторович повщомив присутшх, що р!чш Загальш збори 
акцюнер^в ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» визнаються правомочними 
I оголошуються Ендкритими.

Пов1домлення про проведения р1чних Загальних збор1в акц1онер1в Товариства було опублжовано 1 

роз1слано вс1м акц1 0 нерам за 30 дшв до дата проведения р1чних Загальних збортв, вщповщно до вимог 
статт1 35 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства» 1 пункту 9.16. Статуту Товариства.

Голова Збор1в Присяжнюк Дмитро В1кторович оголосив порядок денний Загальних збор1в:
1. Про обрання л 1чильно'Т ком1С11 Загальних збор1в Товариства та прийняття р1шення про 

припинення IX повноважень.
2. Про зв1т Наглядово'Т ради Товариства про д1яльн1сть за 2017 р1к.
3. Про зв1т Виконавчого органу Товариства про д1яльшсть за 2017 р1к.
4. Про зв1т Рев131Йно'Т ком1си Товариства про Д1яльнють за 2017 рж.
5. Про затвердження р1чного зв1ту Товариства за 2017 рк.
6. Про порядок розподшу прибутку (покриття збитк1в) Товариства за 2017 р1к.
7. Про прийняття р1шення про припинення повноважень д1ючого складу Наглядово'Т ради 

Товариства.
8. Про прийняття р 1шення про обрання члешв Наглядово'Т ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивтьно-правових договор1в, що укладатимуться з членами Наглядово'Т 

ради Товариства, обрання особи, яка уповноважуеться на пщписання цив]льно-правових 
договор1в з членами Наглядово'Т ради Товариства.

10. Про прийняття р1шення про припинення повноважень дгочого складу Рев1зшно'Т ком1сп 
Товариства.

11. Про прийняття р1шення про обрання члешв Рев1зшно'Т ком1сй' Товариства.
12. Про затвердження умов цившьно-правових договоров, що укладатимуться з членами Рев^зшноТ 

комюп, обрання особи, яка уповноважуеться на п1дписання цив1льно-правових договор1в з 
членами Рев1зшноТ ком1си Товариства.

13. Про внесения змш до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новш 
редакци.

14. Про схвалення (затвердження) значних правочин1в.

3 процедурних питань, що стосуються голосування 1 проведения Загальних збор1в Товариства, Голова 
збор!в Присяжнюк Дмитро Вжторович оголосив наступне:

В1дпов1дно до Положения про Загальш збори акщонер1в, затвердженого Р1шенням Загальних збор1в 
акц1онер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», протокол № 34 (12) вщ 27 грудня 2017 р.:

1. Час для виступу з доповщдю щодо питания порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питания порядку денного проводиться за попередшм поданням заяв 

Секретарю Збор1в до закшчення доповщ1.
3. Час виступу в дебатах по доповщ 1 встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповщачу задаються письмово, шляхом подач1 записок Голов1 збор1в до заюнчення 

допов1Д1 . В записках вказуються рекв1зити акщоиера, кшькють належних йому акц1Й (голосов) та ч1тко 
сформульован1 питания.

5. Час для вщповщей на запитання встановити до 5 хвилин.
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6. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетешв для голосування. 
Пщрахунок голос1в здшснюе тимчасова л 1чильна комю1я (з першого питания порядку денного) та л1чильна 
ком1С1Я. Результата голосування оформляються протоколами тимчасовоУ л I ч и л ь н о'Г/л 1 ч и л ь но V комюи. 
Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акщя -  один голос.

7. Свою згоду або незгоду з тим або шшим проектом р1шення Збор1в, як1 будуть поставлен! на 
голосування, особи, що беруть участь в голосуванш, виражають шляхом зазначення вщм1тки у вщповщнш
КЛ1ТИНЩ.

8. Бюлетеш для голосування опускаються голосуючими в урни, яю знаходяться у члешв тимчасовоУ
Л1ЧИЛЬН01 К0М1С11 або Л1ЧИЛЬН01 КОМ1СП.

9. Збори виконують свою роботу до заюнчення розгляду вс1х питань порядку денного.
Голова збор!в зазначив, що згщно пункту 8.7. Положения про Загальш збори акцюнер^в ПрАТ «СУХА 

БАЛКА», затвердженого ршенням Загальних збор1в акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» № 34 (12) 
вщ 27.12.2017, для забезпечення пщрахунку голос1в на Загальних зборах до обрання л1чильноУ комюн 
Наглядовою радою (Протокол НаглядовоУ ради Товариства вщ 22.02.2018) було обрано тимчасову л1чильну 
ком1С1ю у наступному складк

1. Козловська Натал1я Павл1вна -  Член тимчасовоУ л1чильно1 ком1си;
2. Свтушенко Катерина Олег1вна -  Член тимчасовоУ л1чильноУ ком1сп;
3. Маламен Анастас1я МиколаУвна -  Член тимчасовоУ л 1чильно'У ком1сГУ.

Головою Збор1в запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

ПИТАНИЯ № 1

3 питания № 1 порядку денного:
«Про обрання л1чильно! К0 М1СЙ Загальних збор1в Товариства та прийняття р1шення про 

припинення Ух повноважень».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Присяжнюка Д.В., який повщомив, що згщно ст. 44, 45 Закону УкраУни «Про 

акцюнерш товариства», п. п. 8.5 -  8.7 Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СУХА БАЛКА», 
затвердженого Р1шенням Загальних збор1в акц1онер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» № 34 (12) вщ 
27.12.2017, оргашзащя голосування та пщрахунок голос1в, а також надання роз’яснень щодо порядку 
голосування з питань порядку денного Збор1в Товариства здшснюе л 1чильна комЫя, що обираеться 
Загальними зборами.

На пщстав1 вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект р1шення, а саме:
Обрати л1чильну ком1С1ю Загальних збортв Товариства у наступному склад1:
1. Козловська Натал1я Павл1вна -  Член л 1чильно'У ком1сГУ;
2. Свтушенко Катерина Олепвна -  Член л 1чильноУ комю1У;
3. Маламен Анастасия МиколаУвна - Член л1чильно'У комюп.
Встановити, що повноваження члешв л 1чильноУ ком1 С11 припиняються одночасно 13 зак1нченням

(закриттям) р1чних загальних збор1в Товариства.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 524 852 голос1в 100% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акц1Й.

Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акщонер1в яю зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш..

Кшьмсть
ГОЛОС1В
акц10нер1в, як1 
не брали участ1 у 
голосуванн1

0 голос!в 0% голос1в акц10нер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Кшыасть
ГОЛОС1В
акц!онер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
недшсними

0 ГОЛОС1В 0 % голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.
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Ршення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
Обрати л1чильиу комкпо Загальних збор1в Товариства у наступному склада
1. Козловська Натал1я Павл1вна -  Член л1чильно1 комки;
2. Евтушенко Катерина Олепвна -  Член Л1ЧильноТ комки;
3. Маламен Анастаая МиколаУвна - Член л1чильноТ комки.
Встановити, що повноваження члешв л1чильно! комки припиняються одночасно 13 заюнченням 

(закриттям) р1чннх загальних збор1в Товариства.

ПИТАНИЯ № 2

3 питания № 2 порядку денного:
«Про зв1т НаглядовоУ ради Товариства про Д1яльшсть за 2017 рж».
Слухали:
Голову Загальних збор)в Присяжнюка Д.В., який повщомив, що Наглядова рада у 2017 рощ д1яла у 

склад1 3 (трьох) ос1б, а саме:
Ярославський Олександр Владиленович, (представник акцюнера -  КАЭ18Н ЫМ1ТЕБ) -  Голова

НаглядовоУ ради;
Александров Артем Володимирович, (представник акцюнера -  КА018Н ЫМ1ТЕО) -  Член

НаглядовоУ ради;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акцюнера -  КАЭ18Н ЫМ1ТЕБ) -  Член
НаглядовоУ Ради.
За звггний период Наглядовою радою було проведено 29 засщань, на яких були прийнят1 р1шення щодо 

забезпечення продуктивноУ фшансово-господарськоУ дгяльносп, вдосконалення структури 1 якосп 
управлшня шдприемством, з корпоративних питань та з питань управлшня майном Товариства. На 
засщаннях НаглядовоУ ради були розглянуп таю основш питания:

1. Про внесения змш до оргашзацшноУ структури управл1ння Товариства.
2. Про скликання р1чних та позачергових Загальних збор1в акц10нер1в Товариства. Обрання Голови, 

Секретаря, реестращйноУ ком1С11 р1чних та позачергових Загальних збор1в акцюнер1в Товариства.
3. Попередн1Й розгляд питань (з пропозищями р1шень по цих питаниях), що виносяться на розгляд 

р 1чних та позачергових Загальних збор1в акцюнер1в Товариства. Затвердження форми 1 тексту бюлетен1в 
для голосування з питань порядку денного р1чних та позачергових Загальних збор1в акц1онер1в Товариства.

4. Про обрання Генерального директора.
5. Про призначення на посаду кер1вник1в основних напрямюв робота 1 основних виробничих 

шдроздйпв.
6. Про затвердження щни викупу простих 1менних акц1й Товариства.
7. Обрання Голови НаглядовоУ ради. Обрання секретаря НаглядовоУ ради. Затвердження умов 

трудового договору (контракту) з Генеральним директором.
8. Про прийняття р1шення про затвердження правочишв, вартють яких перевищуе встановлений 

Статутом Товариства Л1мгг.
9. Про ухвалення р1шення про обрання оцшювача майна Товариства 1 затвердження умов договору, 

який з ним укладатиметься, встановлення роз.чпру оплати його послуг.
10.Про ухвалення р1шення про обрання аудитора Товариства 1 затвердження умов договору, який з ним 

укладатиметься, встановлення розм1ру оплати його послуг.
11.Про схвалення (затвердження) правочишв, щодо вчинення яких е заштересовашсть. Про схвалення 

(затвердження) значних правочишв, щодо вчинення яких е заштересовашсть.
На заседаниях НаглядовоУ ради також розглядались 1 1НШ1 питания поточноУ господарськоУ д 1яльност! 

Товариства, та приймались вщпов1дн1 р1шення.
3 метою досягнення стабшьнос'п Наглядова рада ор1ентуе виконавчий орган Товариства I трудовий 

колектив Товариства на упередження аварш та травматизму на вс1х ланках виробництва з метою уникнення 
непродуктивного використання виробничих та людських ресурав, а також на забезпечення оперативного 
реагування на будь-яю змши економ1чноУ 1 виробничоУ ситуацй'. 0птим1стичний прогноз щодо ринюв 
зал1зорудноУ сировини супроводжуеться прогнозом щодо подальшого подорожчання енергоносп'в, 
г1рничошахтного обладнання, основних 1 допом1жних матер1ал1в, яке обов’язково буде негативно впливати 
на економ1ЧИ1 показники Товариства.

3 метою компенсащ'У цього впливу Наглядова рада плануе зд1Йснювати впровадження полггики 
ощадливого виробництва, спрямованоУ на скорочення витрат за вс1ма напрямами д 1яльност1 .

4
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Однак, подорожчання енергоноспв, прничо - шахтного обладнання, основних 1 допомтжних матер1ал1в, 
що сталися протягом року, а також збшьшення умовно - постшних витрат значно збшьшили соб1вартють 
товарно'Т продукци. Кр1м того, у зв’язку з падшням попиту на св1товому ринку зал1зорудно'Т сировини 
зменшився обсяг вщвантаження продукци на експорт та зменшились цши на зал1зорудну сировину. Ц,1 та 
шип об’ективш причини зумовили негативний фшансовий результат робота Товариства за звггний перюд.

Наглядова рада вважае, що у зв1тному перюд1 був визначений оптимальний шлях реал1заци 
поставлених перед Наглядовою радою завдань, що дозволило Товариству здшснювати безперебшну 
господарську Д1яльшсть з дотриманням вимог встановлених Статутом Товариств та законодавства в 
цшому.

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект р1шення, а саме:
1. Затвердите звгг Наглядово'Т ради Товариства про Д1яльшсть за 2017 рж.
2. Роботу Наглядово'Т ради Товариства за 2017 рж визнати задовшьною.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 524 852 голос1в 100% голос1в акщонер1в яю зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акцш.

Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц1онср1в як! зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц!Онер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш..

К1ЛЬК1СТЬ
ГОЛОС1В
акщонер1в, ям 
не брали участ1 у 
голосуванн1

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Кшькють
ГОЛОС1В
акцюнер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
нед1йсними

0 ГОЛОС1В 0 % голос1в акцшнер!в як! зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Р1шення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
1. Затвердити звгг Наглядово'Т ради Товариства про Д1яльшсть за 2017 рж.
2. Роботу Наглядово'Т ради Товариства за 2017 рж визнати задовшьною.

ПИТАНИЯ № 3

3 питания № 3 порядку денного:
«Про зв1т Виконавчого органу Товариства про Д1яльнкть за 2017 рж».

Слухали:
Голову Збор1в Присяжнюка Д.В., який повщомив, що вщповщно до Статуту ПрАТ «СУХА БАЛКА», 

оперативне управлшня Товариством здшснюе одноос1бний виконавчий орган - Генеральний директор.
У зв1тному пер1од1 основними завданнями Виконавчого органу були оперативне управлшня та 

оргашзащя д1яльност! ПрАТ «СУХА БАЛКА» з полшшення використання виробничих потужностей 
Товариства, використання безвщходних технолог1й, техшчного переоснащения та автоматизац1Т 
виробничих процессе, пщвищення техн1чного р1вня виробництва, що дало можлив1сть випускати 
конкурентоспроможну продукщю.

3 метою створення передумов стабшьно'Т роботи п1дприемства в целому, виконавчий орган Товариства 
здшснював виробничу д]яльшсть у режим 1 суворого дотримання корпоративних стандартов щодо охорони 
пращ та промислово'Т безпеки, пошуку нових технологш та економ11 матер1альних \ фшансових ресурс1в. 

Пщсумкн виробничо'т Д1ЯЛБНОСТ1.
Робота ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» за 2017 рж забезпечила 

певне зростання деяких показниюв виробиичо'Т д 1яльност1 у пор1внянш з попередн1м пер1одом. Але при 
цьому, у зв'язку з цшою низкою об'ективних причин, в першу чергу викликаиих пог!ршенням прничо-



геолопчних умов, а також призупиненням дп спещальних дозвол1в на користування надрами в 2017 рощ 
планових показншав з видобутку руди, не було досягнуто.

план видобутку товарно'1 руди був виконаний на 87,65 % (план 2 867 ООО тон, факт 2 512 823 тон);
план виробництва сироТ руди був виконаний на 87,09 % (план 3 634 ООО тон, факт 3 164 949 тон).
Не досягнуто також планових показниюв з проходки нар1зних прничих виробок( - 8737 м.п.). 

Фактично виконаш обсяги проходки (20 353 м.п. нар1зних та 1103 м.п. розвщувальних виробок), а також 
обсяги буршня глибоких свердловин (265 838 м.п.) та кршлення прничих виробок (22 029 м.п.), що 
дозволило здати в експлуатащю 20 видобувних блока 13 загальним запасом 2 703,1 тис. тон зал1зн0 1 руди.

План за вмютом зал1за в товарнш рущ виконано на 100,3%. Питания забезпечення необхщноУ якост1 
руди нараз1 залишаеться актуальним.

3 огляду на необхщшсть пщтримання потужностей пщприемства на належному р1вш 1 необхщшсть 
замши застаршого I зношеного обладнання, Товариство швестувало за рахунок власних коптив у 
придбання машин, мехашзм1в та каптгальне бущвництво I ремонт шженерних споруд 111 млн. грн.

У зв!тному перюд1 були проведеш геологорозвщувальш робота з оконтурювання рудних поклад1в для 
видач! геолог1чно1 документацп до проектування очисноТ вишки на горизонтах 1135 -1210 м по шахт1 1м. 
Фрунзе 1 1340-1420 м по шахт1 «Ювшейна».

Проектиим в 1д ц 1л о м  Товариства виконаш проекта на вщпрацювання 20 видобувних блоюв 13 

загальним запасом 2 509 тис. тон зал1зно1 руди.
У 2017 рощ у Товариств1 продовжувалося впровадження програм з покращення економ1чноТ

Д1ЯЛЫЮСТ1:

На ш. 1м. Фрунзе тривають робота по вдосконаленню технолопчно '1 схеми збагачення покладу 
«Дружба», 31 збшыиенням виходу доменного куска, так були застосоваш нов1 розм1ри сит грохотав операцИ' 
сортування, що дозволило збшьшити вихщ доменного куска на 5-7%, за рахунок зниження кшькосп 
аглоруди, також були змшеш розм1ри доменного куска вщповщно европейським вимогам.

На ш. Ювшейна ведуться робота з удосконалення технолопчноТ схеми збагачення мартитов: руди, що 
ДОЗВОЛИЛО впровадити випуск ВИС0К0Л1КВ1ДН01 П рО Д уК Ц П  3 ЯК1СТЮ Ре заг. -  61% В К1ЛБКОСТ1 154 тис. тон на 
р1к 1 Ре заг. -  63%  в кшькост1 48 тис .тон на рис.

3  м е т о ю  п 1 д в и щ е н н я  б е з п е к и  у м о в  п р а щ  р е а л 1 3 о в у в а л и с я  н а с т у п и !  ш в е с т и ц ш ш  п р о е к т а :

Механ1зац1я проходки пщняттевих. В 2017 рощ з використанням бурових станюв «КЫпо» та «КоЬЫпз» 
пройдено 701 м прничих виробок на ш. «Ювшейна» та ш. 1м. Фрунзе без присутност1 людей в забоТ.

Геологорозв1дувальн1 робота виконувалися в1дпов1дно до затвердженоТ програми. В зв’язку 
зазначеними вище обставинами план геологорозвщувальних робгг по шахтах ПрАТ «СУХА БАЛКА» за 
2017 р1к також був виконаний не в повному обсяз1, а саме:

Розв1дувальн1 виробки на 95,91 %  ( план 1150 п.м , факт 1103 п.м.)
Кернов1 свердловини на 39,76 % ( план 3400 п.м , факт 1352 п.м.)
План по буршню розвщувальних безкернових свердловин був виконаний на 118.25 % ( план 8900 п.м , 

факт 10525 п.м.).

Економ1чш результати роботи.
Результат роботи пщприемства у приведених умовах по показнику ЕВ1ТБА (аналггичний показник, 

р1вний обсягу прибутку до вирахування витрат по вщсотках, сплати податюв 1 амортизацшних вщрахувань) 
склав 787 827 тис. грн. У пор1внянш з бюджетом (планом) 2017 року вщхилення складае +275 282 тис. грн.

Основними чинниками такого результату е:
• змша Ц1н на зал1эорудну сировину +456 036 тис. грн. ( Ре 61,64% 38-> 47$ (+24%); Ре60% 23->36$ 

(+59%); Ре56% 20->28$ (+37%);
• курсова р 1зниця -37 462 тис. грн.;
• змша обсяпв в1двантаження на внутр1шн1Й ринок -307 648 тис.грн. (-1 055 тис. тон вщсутнють 

вагошв, скорочення заявок покупц1в (ММК 56%, ДМКД 60%), падшня попиту на зал1зорудну 
сировину на св1товому ринку);

• скорочення пост1Йних витрат (зупинка виробництва у с1чш, допом1жш матер1али, ФЗП, 
енерговитрати, послуги промислового характеру) +27 209 тис. грн.;

• зростання руди на склад1 +230 711 тис. грн.;
• витрати майбутшх перюд1в -93 564 тис. грн., в зв’язку с зупинкою виробництва в 2016р.
Згщно фшансово'Г зв тю ст 1, у 2017 шдприемство отримало чистий збиток у розм1р1 1 173 825 тис. грн.
Чистий дох1д В1Д реал1зацп продукцн (товар1в, роб1т, послуг) за зв1тний пер1од склав 4 383 582 тис. 

грн., що на 28% бшьше н1ж у 2016 ( 3 423 389 тис. грн.).
Соб1вартють реал1зовано1 продукцн — 2 764 377 тис. грн.



Валовий прибуток у звшюму перюд1 склав 1 619 205 тис. грн. (на 67% бгпьше шж у 2016р.). У 
сукупност 1 з шшими операцшними доходами це забезпечило позитивний фшансовий результат вщ 
операцшноТ д1яльност1 Товариства у розм1р1 704 378 тис. грн., що на 92% бшьше шж у 2016.

1шш фшансов1 доходи, фшансов1 витрати та шип витрати склали вщповщно 145 716 тис. грн., 79 399 
тис. грн. та 2 175 563 тис. грн.

Охорона пращ, промислова безпека та охорона навколишнього середовища.
3 метою попередження виробничого травматизму продовж 2017 року, згщно графжа, проводилися 

щотижнев1 цшьов! та комплексш перев1рки стану охорони пращ та промислово'Г безпеки в виробничих 
структурних пщроздшах Товариства. За порушення правил, норм та шструкцш з охорони пращ 85 
пращвниюв були притягнуп до дисциплшарноТ вщповщальност!, 666 позбавлеш повшстю або частково 
прем1альних виплат.

Загальна юльюсть нещасних випадюв у зв^тному перюд! становить 17 випадюв, проти 30 за 
аналопчний перюд попереднього року. Не допущено випадюв смертельного травмування роб1тниюв.

3 метою досягнення встановлених норматив1в безпеки, ппени пращ та виробничого середовища, 
пщвищення юнуючого р!вня охорони пращ, попередження випадюв виробничого травматизму, 
професшних захворювань 1 аварш фах1вцями з охорони пращ був розроблений «План заход1в з ОП та ПБ на 
2017 рж», витрати на реал1защю яких склали 29 992 тис. грн. та були реал13оваш наступш заходи та 
шйцативи за напрямками:

• попередження небезпеки, пов’язаноТ з падшнями з висоти та пщ час пересування;
• попередження небезпеки травмування в результат! обвалення прського масиву;
• попередження небезпечноТ дн машин та мехашзм1в;
• попередження небезпеки пщ час поводження з вибуховими матер1алами;
• електробезпека;
• аудит ефективност1 дп положения про безпечний робочий прост1р;
• додатков! щом1сячн1 1нструктаж1 з питань ОП та ПБ;
• постшне удосконалення Системи управл1ння охороною пращ (СУОП).
Вщповщно до комплексного плану з охорони навколишнього природного середовища на 2017 рж по 

ПрАТ «СУХА БАЛКА» були заплановаш 42 заходи. Ус! заходи виконаш. Використано коигпв на суму 6 
958,2 тис. грн.

Робота з персоналом.
Кадрова пол1тика ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» формувалася 

виходячи 31 стратег1чних ц1лей пщприемства 1 була спрямована на п1двищення компетентност1 та 
квал1ф1каци персоналу. За звггний пер1од на пщприемств! було навчено 390 пращвниюв основним та 
допом1жним профес^ям, 180 пращвник1в пщвищило свою квал1фжащю.

На п1дприемств1 пост1йно ведеться робота з пщбору, подготовки та розвитку квал1фжованого 
персоналу. Проводиться робота з профор1ентацп молод1 . У 2017 рощ виробничу практику на пщприемств1 
пройшли 118 чол. з числа молодо що вчиться, з них на робочих мюцях 11 чол. 1 107 чол. в якост1 дублер1в.

На перюд л1т1пх кан1кул на пщприемство працевлаштовуються дгти пращвник^в п1дприемства, що 
позитивно впливае на виб1р майбутиьоТ професп, розвиток спадкоемност! покол1нь, трудових династш. У 
2017 рощ 11 д1тей наших прац1вник1в працювали в цехах пщприемства пщ час лггшх кан1кул.

Середньообл1кова чисельнють пращвник1в ПрАТ "СУХА БАЛКА" за 2017 рж склала 3255 чол., у тому 
числ1 кер1вник1в, фах1вщв 1 службовщв -  755 чол., роб!тники - 2500 чол.

Впродовж 2017 року на пщстав1 спшьноТ постанови Генерального директора 1 профсп1лкових ком1тет1в 
ПрАТ "СУХА БАЛКА", з метою пщвищення сощальноУ захищеност1 1 матер1альноУ зац1кавленост1 в 
результатах пращ, збшьшення гарантовано'1 частини заробггноТ плати прац1вник1в п1дприемства 1 посилення 
мотивацн прац1вник1в у виконанш виробничих завдань зд1Йснювалося п1двищення тарифних ставок 1 

посадових оклад1в :
- з 01.02.2017 року на 2.9%
-з  19.05.2017 року на 20,0%
Реал1зац1я вказаних заход| в дозволила досягти р1вня середньомюячноТ зарплата одного 

середньообл1кового пращвника у розм1р1 10074 грн., проти 7805 грн. за 2016 рж.
3 метою покращення сощально-економ1чного становища пращвниюв пщприемства протягом минулого 

року було здшснено ряд заход1в у сощальнш сфер|. Зокрема ПрАТ "СУХА БАЛКА" профшансувало 
виплати на медичне страхування пращвниюв пщприемства у розм1р1 575 тис. грн., видшено кошти на 
матер1альну допомогу на оздоровления -  4 313 тис. грн., та допомогу згщно положень д^ючого 
Колективного договору -  1340 тис. грн.. Була реал13ована програма л 1тнього оздоровления пращвниюв та 
члешв Ух С1мей, а саме:



?

- Санаторно-курортне оздоровления -  226 путевок на суму 2050 тис. грн.
- Лггне оздоровления -  55 пупвок на суму 450 тис. грн.
- Дитяче оздоровления -  272 пупвки на суму 1805 тис. грн.
Особлива увага протягом року иридшялася питаниям мотивацп персоналу на покращення результатов 

пращ та змщненню виробничоТ дисциплши на шдприемств1, полшшенню сощально-економ1чного юпмату 
в колективг

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект р1шення, а саме:
1. Затвердите звгг Виконавчого органу Товариства про Д1яльнють за 2017 р1к.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рж визнати задовшьною.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 524 852 голос1в 100% ГОЛОС1В акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акцш.

Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в ак!ионер1в яю зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш..

Клльюсть
ГОЛОС1В
ак1ионер1в, як1 
не брали участ1 у 
голосуванн1

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акшонерш яю зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Кшькють
ГОЛОС1В
акц10нер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
недшсними

0 ГОЛОС1В 0 % голос1в акцюнер1в яю зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акц^й.

Ркиення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:

1. Затвердити звгг Виконавчого органу Товариства про Д1яльшсть за 2017 рж.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рж визнати задовшьною.

ПИТАНИЯ № 4

3 питания № 4 порядку денного:
«Про зв1т Рев1зшноТ комнсн Товариства про Д1яльшсть за 2017 рж».

Слухали:
Голову Загальних збор^в Присяжнюка Д.В., який повщомив, що в звггному перюд1 Рев1зшна комюш 

Товариства ирацювала у склад 1 2 (двох) ос1б, а саме:
Зос1мов Олексш 1ванович;
Вареня Вячеслав Олексшович.

Пюля завершения звтю го  п е р 1 о д у  Рев1зшною к о м !С 1е ю  п р о в е д е н а  переварка г о с п о д а р с ь к о т  д 1 я л ь н о с т 1  

Товариства. В ход1 иерев1рки анал1зувалася виробнича д1яльн1сть 1 ф^нансовий стан, перев^реш документа 
бухгалтерського облику 1 р 1чний зв1т Товариства.

Ведения бухгалтерського облжу 1 зв1тност1 зд1Йснюеться вщповщно до Об.'пковоТ политики Товариства 
на 2017 р!к, затвердженоТ наказом вщ 30 грудня 2016 р. № 3930 I вимогам Закону УкраТни «Про 
бухгалтерський обл1к 1 фшансову зв1тн1сть в Укра'ш1».

Характеристика основних статей балансу ПрАТ «СУХА БАЛКА»:

Стаття балансу
Станом на 
31.12.2017 
тис. грн.

Станом на 
31.12.2016 
тис. грн.

•
Примггки

Статутний каи1тал 41 869 41 869 Без зм1н

/
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Чистий Д0Х1Д (виручка) В1Д 

реал1зац11 продукци (товар1в, 
робгг, послуг)

4 383 582 3 423 389 Збшьшення протягом 
року на 960 193 тис. грн

Соб1варт1сть реашзованоТ 
продукц11 (товар1в, роб1Т, послуг)

(2 764 377) (2 454 350) Збшьшення протягом 
року на 310 027 тис. грн

Валовий прибуток (збиток) 1 619 205 969 039 Збшьшення протягом 
року на 650 166 тис. грн

Прибуток (збиток) до 
оподаткування

(1 404 868) (182 481) Збшьшення протягом 
року на 1 222 387 тис. грн

Чистий фшансовий 
результат прибуток (збиток)

(1 173 825) (157 343) Збшьшення протягом 
року на 1 016 482 тис. грн

1 н ш и й  с у к у п н и й  ДОХ1Д д о  

о п о д а т к у в а н н я
(109 558) 80 299

1нший сукупний ДОХ1Д июля 
оподаткування

(109 558) 80 299

Сукупний ДОХ1Д (1 283 383) (77 044) Збшьшення протягом 
року на 1 206 339 тис. грн

Основшзасоби 906 508 937 968 Зменшення протягом 
року на 31 460 тис. грн.

Незавершен! кап. швестицп 256 397 265 328 Зменшення протягом 
року на 8 931 тис. грн.

Довгостроков1 фшансов1 
ШВеСТИЦП

- 36 Зменшення протягом 
року на 36 тис. грн.

1нШ1 ф1НаНСОВ1 ШВеСТИЦП 7815 2 813 909 Зменшення протягом року 
на 2 806 094 тис. грн.

Довгострокова дебггорська 
заборговашсть

” 306 Зменшення протягом 
року на 306 тис. грн..

1 нш1 необоротш активи 116 555 146 956 Зменшення протягом 
року на 30 401 тис. грн.

Поточна деб1торська 
заборговашсть

254 696 1 255 335 Зменшення протягом 
року на 1 000 639 тис. грн.

у  т. ч.

- за продукцт, товары, 
роботы та послугы

243 782 912 954 Зменшення протягом 
року на 669 172 тис. грн.

- з бюджетом 993 73 189 Зменшення протягом 
року на 72 196 тис. грн.

по виданых авансах 9 619 267 624 Зменшення протягом 
року на 258 005 тис. грн.

- шша поточна дебторсъка 
заборговашсть

302 1 568 Зменшення протягом 
року на 1266 тис. грн..

Довгостроков1 
зобов’язапня 1 забезпечення

574 112 501 059 Збшьшення протягом 
року на 73053 тис. грн.

1ншг довгостроковг 
зобов ’язання

574 112 501 059 Збшьшення протягом 
року на 73053 тис. грн.

Поточш зобов’язання 1 

забезпечення
196 207 2 507 072 Зменшення протягом 

року на 2 310 865 тис. грн.

у т.ч.
Короткостроков1 кредити 

банк1в
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Поточна кредиторська 
заборгован1сть за:

- товари, роботи г послуги 64 707 418 701 Зменшення протягом 
року на 353 994 тис. грн.

- розрахунками з 
бюджетом

51 242 60 504 Зменшення протягом 
року на 9 262 тис. грн.

розрахунками з1 
страхування

11 467 6184 Збшьшення протягом 
року на 5 283 тис. грн.

розрахунками з оплати 
пращ

50 809 29 411 Збшьшення протягом 
року на 21 398 тис. грн.

- за одержаними авансами 12 239 1 984 771 Зменшення протягом 
року на 1 972 532 тис. грн.

- шш1 поточш зобов ’язання 5 743 7 501 Зменшення протягом 
року на 1 758 тис. грн.

Валюта балансу ПрАТ «СУХА БАЛКА» за 2017 р1к визначена 2 454 055 тис. грн.
Необхщно також вщм1тити, що вартють чистих актив1в Товариства, розрахована вщповщно до 

Методичних рекомендаций щодо визначення вартост1 чистих актив!в акцюнерних товариств, затверджених 
решениям ДержавноУ комюи з цшних папер1в та фондового ринку вщ 17.11.2004 р. N 485, за даними 
бухгалтерськоТ звпгност1 станом на 31.12.2017 склала 1 683 736 тис. грн., що бшьше розм1ру статутного 
кашталу Товариства, який складае 41 869 тис. грн., що задовольняе вимогам ст. 155 Цившьного кодексу 
УкраУни.

Анал1зуючи фшансово -  господарську звггнють ПрАТ «СУХА БАЛКА» Рев1зшна комЫя вважае, що:
- р1чний бухгалтерський звгг за 2017 рж вщповщае даним бухгалтерських 1 шших документов 1 

вщображае дшсне фшансове положения Товариства;
- р1чний звгг Товариства мютить иравильш даш бухгалтерського облжу, а висновки 1 пропозици 

обгрунтоваш;
- бухгалтерський облк Товариства ведеться вщповщно до вимог чинного законодавства.
Рев1з1йна ком1С1я вважае можливим затвердження ф 1нансово'1 зв1тност1 за 2017 рж.

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект ршення, а саме:
1. Затвердите звгг Рев1зШно'1 КОМ1С11 Товариства про Д1яльнють за 2017 р1к.
2. Роботу рев13шно'Г ком1сп Товариства за 2017 р1к визнати задовшьною.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування..

За 832 524 852 голоав 100% голос1в акц1онер1в як1 зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акцш.

Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц10нер1в ям зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш..

Юльюсть
ГОЛОС1В
акцюнер1в, як1 
не брали участ1 у 
голосуванш

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц10нер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Кшьккть
ГОЛОС1В
акцюнер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
недшсними

0 ГОЛОС1В 0 % голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Ршення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
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1. Затвердити звгг Рев13шноТ комкн Товариства про д1яльшсть за 2017 рж.
2. Роботу рев131Йно'1 ком1С11 Товариства за 2017 рж визнати задовшьною.

ПИТАНИЯ № 5

3 питания № 5 порядку денного:
«Про затвердження р1чного зв1ту Товариства за 2017 рж».
Слухалп:
Голову Загальних збортв Присяжнюка Д.В., який повщомив, що вщповщно до ст. 33 Закону УкраТни 

«Про акцюнерш товариства» затвердження р1чного зв1ту Товариства вщноситься до виключно'Т компетенцп 
Загальних збор1в акцюнер1в.

Враховуючи заслухану шформащю про звгг Наглядово'Т ради Товариства, про звгг Виконавчого органу 
Товариства та про звгг РевшйноТ комюп Товариства та прийнят1 за результатами Тх розгляду ршення 
(питания №№ 2-4 порядку денного Загальних збор1в Товариства)ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за 
проект р1шення, а саме:

Затвердити р1чний звгг Товариства за 2017 рж.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 524 852 голос1в 100% голос1в акщонер1в як! зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акцш.

Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц10нер1в ям зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц10нер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш..

Кшыасть
ГОЛОС1В
акцюнер1в, як1 
не брали учаеп у 
голосуванн1

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акшонер!в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

К1ЛЬК1СТЬ
ГОЛОС1В
акщонер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
недшсними

0 ГОЛОС1В 0 % голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Ршення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
Затвердити р1чний зв1т Товариства за 2017 рж.

ПИТАНИЯ № 6

3 питания № 6 порядку денного:
«Про порядок розподшу прибутку (покриття збитк1в) Товариства за 2017 рж».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Присяжнюка Д.В. який повщомив, що за результатами д 1яльност1 в 2017 роц1 

Товариство отримало збиток в розм1р! - 1 173 825 тис. грн. (один мшьярд сто с1мдесят три мшьйони 
В1С1МСОТ двадцять п'ять тисяч гривень 00 КОП1ЙОК).

Вщпов1дно до пункту 7.6 (3) роздщу 7 Статуту ПрАТ «СУХА БАЛКА» збитки покриваються за 
рахунок нерозпод1леного прибутку.

За даними балансу пщприемства на 31.12.2016 нерозподшений прибуток на початок 2017 року 
становить 2 914 783 тис. грн. (два мшьярди дев'ятсот чотирнадцять мшьйошв с1мсот вгамдесят три тисяч1 

гривень 00 копшок).
Таким чином, в1дпов1дно до чинних нормативних акпв, збитки за насл1дками д 1яльност1 Товариства у 

2017 рощ можуть бути покрит1 за рахунок нерозподшеного прибутку.

На пщстав! вищевикладеного, ЗАИРОПОНОВАНО проголосувати за проект р 1шення, а саме:
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1. Затвердити збиток Товариства за 2017 р1к в сум1 -  1 173 825 тис. грн. (один мшьярд сто Ымдесят три 
мшьйони В1С1МСОТ двадцять п'ять тисяч гривень 00 копшок.)
2. Визначити, що збитки в сум! 1 173 825 тис. грн. (один мшьярд сто амдесят три мшьйони вю1мсот 
двадцять п'ять тисяч гривень 00 копшок.) будуть покрип за рахунок нерозподшеного прибутку Товариства.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 524 852 голос1в 100 %  голос1в акц1онер1в яга зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосую чих акщй.

Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акщ онер1в яга зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акшй.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акщ онер1в яга зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акщй..

Кшьгасть
ГОЛОС1В

акщ онер1в, яга 
не брали участ] у 
голосуванш

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акцю нер1в як 1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосую чих акщй.

К1ЛЬК1СТЬ

ГОЛОС1В

акщ онер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
нед1Йсними

0 ГОЛОС1В 0 %  голос1в акцю нер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акшй.

Р1шення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:

1. Затвердити збиток Товариства за 2017 рж в сум1 -  1 173 825 тис. грн. (один мшьярд сто амдесят 
три мшьйони внлмсот двадцять п ять тисяч гривень 00 копшок.)
2. Визначити, що збитки в сум1 1 173 825 тис. грн. (один мшьярд сто с1мдесят три мшьйони В1с1мсот 
двадцять п'ять тисяч гривень 00 копшок.) будуть покритЁ за рахунок нерозподшеного прибутку 
Товариства.

ПИТАНИЯ № 7

3 питания № 7 порядку денного:
«Про прийняття р1шення про припинення повноважень дшчого складу НаглядовоТ ради 

Товариства».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Присяжнюка Д.В., який повщомив, що позачерговими Загальними зборами 

акц10нер1в Товариства, що вщбулися 31.07.2017 було прийнято р1шення про обрання члешв НаглядовоУ 
ради Товариства на строк до дати проведения наступних р 1чних Загальних збор1в в наступному складк

- Ярославський Олександр Владиленович, (представник акцюнера -  КАБ18Н ЫМГПЮ);
- Александров Артем Володимирович, (представник акцюнера -  КАБ18Н ЫМ1ТЕО);
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акцюнера -  КАБ18Н ЫМ1ТЕО).
В1дпов1дно до п. 18 ч. 2 ст.ЗЗ Закону УкраТни «Про акц1онерн1 товариства» Загальн1 збори акцюнер1в 

Товариства можуть прийняти р1шення про припинення повноважень НаглядовоУ Ради Товариства.
У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект ршення, а саме:
Припинити повноваження дночого складу НаглядовоУ ради Товариства:

Ярославський Олександр Владиленович, (представник акцюнера -  КА018Н ЫМ1ТЕБ) -  Голова 
НаглядовоУ ради;

Александров Артем Володимирович, (представник акцюнера -  КАЭ18Н ЫМ1ТЕО) -  Член 
НаглядовоУ ради;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акцюнера -  КА018Н ЫМ1ТЕЭ) -  Член 
НаглядовоУ Ради.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.___________________________________

832 524 852 ГОЛОС1В 100% голос1в акщонер1в яга зарееструвалися у ЗагальнихЗа
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зборах та е власниками голосуючих акц1й.
Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц1онер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 

та е власниками голосуючих акцш.
Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 

та е власниками голосуючих акцш..
Кшьюсть
ГОЛОС1В
акцюнер1в, як1 
не брали участ1 у 
голосуванн!

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц1онер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Кшькхсть
ГОЛОС1В
акцюнер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
нед! йсними

0 ГОЛОС 1 в 0 % голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Пшення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
Припинити повноваження д1 ючого складу Наглядово'Т ради Товариства:
- Ярославський Олександр Владиленович, (представник акцюнера -  КАБ18Н ЫМГГЕБ) -  

Голова Наглядово'Т ради;
- Александров Артем Володимирович, (представник акцюнера -  КАБ18Н ЫМ1ТЕИ) -  Член 

Наглядово'Т ради;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акцюнера -  КАБ18Н ЫМ1ТЕБ) -  Член 

Наглядово'Т Ради.

ПИТАНИЯ № 8

3 питания № 8 порядку денного:
«Про прийняття р 1шення про обрання члешв Наглядово'Т ради Товариства».

Голову Загальних збор1в Присяжнюка Д.В.
"Говариству надшшли наступш пропозицп акцюнера щодо кандидате до складу Наглядово'Т ради 
Товариства:
- акцюнера ПрАТ «СУХА БАЛКА» -  компанп КА018Н 1ЛМГПЮ про включения в список кандидате 
для обрання до складу Наглядово'Т ради ПрАТ «СУХА БАЛКА»:
- Ярославський Олександр Владиленович, (представник акцюнера -  КАБ18Н ЫМ1ТЕБ);
- Александров Артем Володимирович, (представник акцюнера -  КА018Н ЫМ1ТЕО);
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акцюнера -  ЮШ18Н Ь1М1ТЕП);
- Ларша Ольга Олександр1вна, (представник акцюнера -  КАБ18Н ПМ1ТЕО).

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект р1шення, а саме:
Обрати Наглядову раду Товариства строкой на 3 (три) роки у склад1 4 (чотирьох) члешв Наглядово'Т ради 
Товариства, а саме:
- Ярославський Олександр Владиленович, (представник акцюнера -  КА018Н ЫМ1ТЕП розм1р пакета 

акцш -  832 524 852 шт. простих 1менних акцш);
- Александров Артем Володимирович, (представник акцюнера -  КА018Н ПМ1ТЕО розм1р пакета акцш -  

832 524 852 шт. простих 1менних акцш );
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акцюнера -  КАП18Н ПМГПЮ розм1р пакета акцш -  

832 524 852 шт. простих 1менних акцш);
- Ларша Ольга Олександр1вна, (представник акцюнера -  КАБ18Н ЫМ1ТЕЭ розм1р пакета акцш -  

832 524 852 шт. простих 1менних акцш).

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування. Голосування здшснюеться способом 

кумулятивного голосування:

ПЛ.Б. Кандидата Кумулятивних голос1в «За»
Ярославський Олександр Владиленович, 832 524 852
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(представник акцюнера -  КАЭ18Н 1ЛМ1ТЕО, 
розм!р пакета акц1Й -  832 524 852 шт. простих 
1менних акцш)
Александров Артем Володимирович, (представник 
акцюнера -  КАБ18Н 1ЛМ1ТЕО, розм1р пакета 
акцш -  832 524 852 шт. простих 1менних акцш)

832 524 852

Чорний Олександр Володимирович, (представник 
акцюнера -  КАЭ18Н ЫМ1ТЕО, розм1р пакета 
акцш -  832 524 852 шт. простих 1менних акцш)

832 524 852

Ларша Ольга Олексащцнвна, (представник 
акцюнера -  КАЭ18Н ЫМ1ТЕО, розм1р пакета 
акщй -  832 524 852 шт. простих 1менних акцш)

832 524 852

Недшсш 0  ГОЛОС 1 в

Не брали участь у 
голосуванш

0  ГОЛОС1В

За результатами голосування до органу Товариства обрано:
№ п.п. П1Б
1 Ярославський Олександр Владиленович, (представник акц1 0 нера -  ЮШ18Н ЫМ1ТЕБ, розм^р 

пакета акщй -  832 524 852 шт. простих 1менних акщй)
ь Александров Артем Володимирович, (представник акцюнера -  КА018Н ЫМ1ТЕО, розм1р пакета 

акц1Й -  832 524 852 шт. простих 1менних акщй)
г>р Чорний Олександр Володимирович, (представник акцюнера -  КАЭ18Н ЫМ1ТЕБ, розм1р пакета 

акщй -  832 524 852 шт. простих 1менних акщй)

Г Ларша Ольга Олександр1вна, (представник акцюнера -  КАЭ18Н ЫМ1ТЕО, розм1р пакета акц1й -  
832 524 852 шт. простих 1менних акщй)

Р1шення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у склад! 4 (чотирьох) члешв Наглядово'1 

ради Товариства, а саме:
Ярославський Олександр Владиленович, (представник акцюнера -  КАБ18Н

ЫМ1ТЕБ, розлнр пакета акцш -  832 524 852 шт. простих 1менних акцш);
- Александров Артем Володимирович, (представник акцюнера -  КАБ18Н ЫМ1ТЕБ,

розм1р пакета акцш -  832 524 852 шт. простих 1менних акцш );
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акцюнера -  КАИ18Н ЫМ1ТЕБ,

розм1р пакета акцш -  832 524 852 шт. простих 1менних акцш);
- Ларша Ольга Олександр1вна, (представник акцюнера -  КАБ18Н ЫМ1ТЕБ, розм1р

пакета акцш -  832 524 852 шт. простих 1менних акцш).

ПИТАНИЯ № 9

3 питания № 9 порядку денного:
«Про затвердження умов цивьтьно-правових договор1в, що укладатимуться з членами 

НаглядовоТ ради Товариства, обрання особи, яка уповноважуеться на пщписання цивьпыю-правових 
договор1в з членами НаглядовоТ ради Товариства».

Слухали:
Голову Загальних збор1в Присяжнюка Д.В., який повщомив, що у зв’язку з прийняттям р1шення про 

обрання члешв НаглядовоТ ради Товариства та згщно п. 17 ч. 2 ст. 33 Закону УкраТни «Про акцюнерш 
товариства» до виключноТ компетенцн Загальних збор1в вщносяться питания затвердження умов цивкпьно- 
правових договор1в з членами НаглядовоТ ради 1 обрання особи, уповноважено'Т пщписати щ договори.

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект ршення, а саме:
1. Затвердити умови цившьно-правових договор1в на безоплатнш основ1, як1 укладатимуться з членами 

НаглядовоТ ради Товариства.
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2. Надати повноваження Генеральному директору Башу Вггал1ю Олександровичу на пщписання 
цивтьно-правових договоров, як1 будуть укладеш з членами Наглядово'Т ради Товариства.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 524 852 голос1в 100% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акщй.

Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц10нер!в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос 1в акц1онер1в ям зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш..

Кшьюсть
Г0Л0С1В
ак1ионер1в, як1 
не брали участ1 у 
голосуванш

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акцюнер1в яю зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акщй.

КШЬК1СТЬ
ГОЛОС1В
акщонер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
недшсними

0 ГОЛОС1В 0 % голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Р1шення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
1. Затвердити умови цивкпьно-правових договорйв на безоплатнш основ1, як1 укладатимуться з 

членами НаглядовоТ ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Башу В1тал1ю Олександровичу на пщписання 

цивкпьно-правових договор1в, яю будуть укладеш з членами НаглядовоТ ради Товариства.

ПИТАНИЯ № 10

3 питания № 10 порядку денного:
«Про прийняття р1шення про припинення повноважень Д1Ючого складу Ревгзшно'Т комки 

Товариства».

Слухали:
Голову Загальних збор1в Присяжнюка Д.В., який повщомив, що позачерговими Загальними зборами 

акцюнер1в Товариства, що вщбулися 31.07.2017 було прийнято р1шення про обрання члешв Рев1зшно'Т 
комюп Товариства на строк до дати проведения наступних р1чних Загальних збор1в в наступному складк

- Зоамов Олексш 1ванович;
- Вареня Вячеслав Олексшович.
Вщповщно до п. 18 ч. 2 ст.ЗЗ Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства» Загальш збори акщонер1в 

Товариства можуть прийняти р1шення про припинення повноважень члешв Рев13шноТ комюп' Товариства.

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект р1шення, а саме:
Припинити повноваження д1ючого складу Ревгзшно'Т комюп Товариства:

Зос1мов Олекс1й 1ванович -  Г олова Рев1зшно'Т ком1сГТ.
- Вареня Вячеслав Олексшович -  Член Рев1зшноТ комюп.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 524 852 голос1в 100% голос 1в акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акщй.

Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акцюнер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акщй.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акцюнер1в яю зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акщй..

Кшьюсть
ГОЛОС1В
акцюнер1в, як1

0 ГОЛОС1В 0% голосов акцюнер^в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.
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не брали учас'п у 
голосуванн1

КШЬК1СТЬ

Г0Л0С1В

акщонер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
недшсними

0 ГОЛОС1В 0 % голосгв акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Р1шення прийнято.

ВИРТПШ.ТГИ:
Припинити повноважеиня д1ючого складу Рев1зШноУ комки Товариства:

Зос1мов Олексш 1ванович -  Г олова Рев1зшно1 комки.
- Вареня Вячеслав Олексшович -  Член Рев13шноУ комки..

ПИТАНИЯ № 11

3 пнтання № 11 порядку денного:
«Про прнйняття рмнення про обрання члешв Рев1зшноУ комки Товариства».
Слухалн:
Голову Загальних збор1в Присяжнюка Д.В.
Товариству надшшла пропозищя акцюнера ПрАТ «СУХА БАЛКА» компанп КА018Н ЫМ1ТЕО про 

включения до списку кандидат! в для обрання до складу Рев131ЙноУ комюи Товариства:
Зос1мов Олексш 1ванович;
Малиш Яна МиколаТвна;
Морозова Олена Г еорпУвна.

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект р 1шення, а саме:
Обрати Рев131Йну ком1С1ю Товариства строком на 3 (три) роки у склад! 3 (трьох) члешв Рев1зшно '1 

КОМ1СН Товариства, а саме:
- Зос1мов Олекс1Й Тванович;
- Малиш Яна МиколаУвна;
- Морозова Олена Г еоргпвна.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування. Голосування здшснюеться способом

ПЛ.Б. Кандидата Кумулятивних гол ос I в «За»
Зос1мов Олексш 1ванович 832 524 852
Малиш Яна МиколаУвна .832 524 852
Морозова Олена ГеорпУвна 832 524 852

Недшсш ГОЛОС1В

За результатами голосування до органу Товариства обрано:
№

п.п.
П1Б

1 Зос1мов Олексш 1ванович
2 Малиш Яна МиколаУвна
3 Морозова Олена Г еорпУвна
Р1шення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
Обрати Рев131Йну ком1С1Ю Товариства строком на 3 (три) роки у склад1 3 (трьох) члешв Рев131Йно1 
комки Товариства, а саме:

Зос1мов Олексш 1ванович;
Малиш Яна МиколаУвна;
Морозова Олена ГеорНУвна.
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3 питания № 12 порядку денного:
«Про затвердження умов цившьно-правових договор1в, що укладатимуться з членами Рев1зШио1 

комки, обрання особи, яка уповноважуеться на пщписання цившьно-правових договор1в з членами 
Рев13шноТ комки Товариства».

Слухали:
Голову Загальних збор1в Присяжнюка Д.В., який повщомив, що у зв’язку з прийняттям решения про 

обрання члешв Рев131ЙноТ комки Товариства, необхщно затвердити умови цившьно-правових договор1в з 
членами Рев13шноТ комки та обрати особу, уповноважену на пщписання цившьно-правових договор1в

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект р1шення, а саме:
1. Затвердити умови цившьно-правових договор1в на безоплатнш основ1, як1 укладатимуться з 

членами Рев1зшноТ комки Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Башу Вггалто Олександровичу шдписати цившьно- 

правов! договори з членами РевгзшноУ комки Товариства.

Голосували:

ПИТАННЯ № 12

Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
За 832 524 852 голосов 100% голос1в акц10нер1в як1 зарееструвалися у Загальних 

зборах та е власниками голосуючих акцш.
Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц10нер1в яю зарееструвалися у Загальних зборах 

та е власниками голосуючих акщй.
Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц1онер1в як! зарееструвалися у Загальних зборах 

та е власниками голосуючих акцш..
К1лЬК1СТЬ
ГОЛОС1В
акщонер1в, як1 
не брали участ1 у 
голосуванн1

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц1онер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Кшьгасть
ГОЛОС1В
акц10нер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
нед!йсними

0 ГОЛОС1В 0 % голос1в акщонер1в ям зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акщй.

Р1шення прийнято.

ВИР1ШПЛИ:
1. Затвердити умови цившьно-правових договор1в на безоилатнш основ!, як1 укладатимуться з 
членами Рев131ЙноТ комки Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Башу Вггал1ю Олександровичу шдписати 
цившьно-правов1 договори з членами Рев13шно'1 комки Товариства.

ПИТАНИЯ № 13

3 питания № 13 порядку денного:
«Про внесения змш до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в 

нов1Й редакцн».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Присяжнюка Д.В., який повщомив, що необхщно внести вщповщш змши до 

Статуту Товариства, з урахуванням правових нововведень, передбачених нормами Закону УкраТни «Про 
внесения змш до деяких законодавчих акпв Украши щодо спрощення ведения б1знесу та залучення 
1нвестицш емггентами щнних папер1в» N 2210-УШ вщ 16.11.2017, та затвердити його в новш редакцп.

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект ршення, а саме:
1. Внести зм1ни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новш редакцн.
2. Уповноважити Голову \ Секретаря Загальних збор1в акцюнер1в пщписати Статут Товариства в новш 

редакцп, затвердженш Загальними зборами акцюнергв.
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3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на 
;дстав! видано! дов1реност1 забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реестращю 

Гтатуту Товариства в новш редакцп, затвердженш Загальними зборами акцюнер1в.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 524 852 голос1в 100% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акщй.

Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акшонер!в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акщй.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц10нер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш..

Киыасть
ГОЛОС1В
акшонер1в, яю 
не брали участ1 у 
голосуванш

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акц1онер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акщй.

КШЬК1СТЬ 
ГОЛОС 1В
акшонер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
нед1йсними

0 ГОЛОС1В 0 % голос1в акцюнер1в я й  зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Рплення прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
1. Внести змши до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новш 

редакцп.
2. Уповноважити Голову 1 Секретаря Загальних збор1в акщонер1в падписати Статут Товариства 

в новш редакцп, затвердженш Загальними зборами акщонер1в.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства 

на пщстав1 виданоТ дов1реност1 забезпечити у встановленому законодавством порядку державну 
реестращю Статуту Товариства в новш редакцп, затвердженш Загальними зборами акцюнер1в.

ПИТАНИЯ № 14

3 питания № 14 порядку денного:
«Про схвалення (затвердження) значних правочишв».

Слухали:
Голову Загальних збор1в Присяжнюка Д.В., який повщомив , що вщповщно до п. 2 ст. 70 Закону 

Украши «Про акцюнерш товариства», решения про укладення значних правочишв, якщо ринкова вартють 
послуг або майна, яка е предметом таких правочишв, перевищуе 25% балансовоТ вартост1 актив1в 
Товариства, визначено'! за даними останньоТ ргчиоУ фшансово\' зв1тност1 акцюнерного товариства, 
приймаеться Загальними зборами акцюнер1в.

У перюд з 2017 -  2018 роках Товариством укладеш та пролонговаш на 2018 рж наступш значш 
правочини:

- № 1992 вщ 30.08.2017 з ПАТ "ПЗВДГЗК" на продаж руди зал1зно1 агломерацшноТ на загальну суму 
(ор1ентовна ринкова варт1сть правочину (товару)) екв1валентну 2 500 000 тис. грн. (два мшьярди 
п'ятсот мшьйон1в гривень 00 коп1Йок);
- № 1544 вщ 18.07.2017 з ПрАТ «ММК Iм. 1ЛЛ1ЧА» на продаж руди зал1зн0 1  агломеращйно1 та руди 
зал1зн0 1  доменноУ на загальну суму (ор1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) екв1валентну 2 
500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 копшок);
- № 01-11/17 В1Д 01.11.2017 з Компашею II. 8. 81ее1 Коззюе, з.г.о., на продаж; руди зал1зн0 1  

агломерац1ЙноТ та руди зал1зн0 1 доменно'1 на загальну суму (ор1ентовна ринкова варт1сть правочину 
(товару)) екв1валентну 2 500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 копшок);
- № 2785 вщ 29.11.2017 з ТОВ «ОПТ1МАЛ ТРЕЙД» на продаж руди зал1зно1 агломерацшпоТ та руди 
зал1зно1 доменно1 на загальну суму (ор1ентовна ринкова варт1сть правочину (товару)) еквовалентну 2 
500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 копшок);
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- № Б8А_(31-2018_12012018 вщ 19.01.2018 з Компашею «БИРЕКСО 8А» на продаж руди зал1зноУ 
агломерацшноУ на загальну суму (ор1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) 2 500 ООО тис. грн. 
(два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 кошйок);
- № МА-071-АМ-2018 вщ 26.01.2018 з Компашею Агсе1огМ1йа1 8оигст§ 8СА, на продаж руди 
залпиоУ агломерацшноУ та руди зал1зноУ доменноУ на загальну суму (ор1ентовиа ринкова вартють 
правочину (товару)) екв1валентну 2 500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 
копшок).

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО проголосувати за проект решения, а саме:
Схвалити (затвердити) наступш значш правочини, укладеш Товариством у 2017-2018 роках та 
пролонговаш на 2018 рж, а саме:
- № 1992 вщ 30.08.2017 з ПАТ "П1ВДГЗК" на продаж руди зал1зноУ агломерацшноУ на загальну суму 
(ор1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) екв1валентну 2 500 000 тис. грн. (два мшьярди 
п'ятсот мшьйошв гривень 00 кошйок);
- № 1544 вщ 18.07.2017 з ПрАТ «ММК 1м. 1ЛЛ1ЧА» на продаж руди зал1зноУ агломерацшноУ та руди 
зал1зноУ доменноУ на загальну суму (ор1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) екв1валентн\ 2 
500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 копшок);
- № 01-11/17 вщ 01.11.2017 з Компашею II. 8. 81ее1 Коззюе, к.г.о., на продаж руди зал1 3 но! 
агломерацшноУ та руди зал1зноУ доменноУ на загальну суму (ор1ентовна ринкова варт1сть правочину 
(товару)) екв1валентну 2 500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 кошйок);
- № 2785 вщ 29.11.2017 з ТОВ «ОПТ1МАЛ ТРЕИД» на продаж руди зал1зн0 1  агломерацшноУ та руди 
зал1зн0 1 доменноУ на загальну суму (ор1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) екв1валентну 2 
500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 копшок);
- № 08А_(21-2018_12012018 вщ 19.01.2018 з Компашею «ОЧ1РЕК.СО 8А» на продаж руди зал1зн0 1  

агломерац1йноУ на загальну суму (ор1ентовна ринкова варт1сть правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн. 
(два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 кошйок);
- № МА-071-АМ-2018 вщ 26.01.2018 з Компашею Агсе1огМ1йа1 8оигст§ 8СА, на продаж руди 
зал1зн0 1  агломерацшноУ та руди зал13ноУ доменноУ на загальну суму (ор1ентовна ринкова вартють 
правочину (товару)) екв1валентну 2 500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 
копшок).

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 524 852 голос1в 100% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних 
зборах та е власниками голосуючих акцш.

Проти 0 ГОЛОС1В 0% голос1в акшонер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0% голосов акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акщй..

Кшыасть
ГОЛОС1В
акц10нер1в, як1 
не брали участ| у 
голосуванш

0 ГОЛОС1В 0% голос1в акщонер1в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акщй.

К1ЛЬК1СТЬ
ГОЛОС1В
акц10нер1в за 
бюлетенями, 
визнаними 
недшсними

0 ГОЛОС1В 0 % голосов акцюнер^в як1 зарееструвалися у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих акцш.

Р ш ен н я прийнято.

ВИР1ШИЛИ:
Схвалити (затвердити) наступш значш правочини, укладеш Товариством у 2017-2018 роках та 

пролонговаш на 2018 рж, а саме:
- № 1992 вщ 30.08.2017 з ПАТ "П1ВДГЗК" на продаж руди зал!зн01 агломерацшноУ на загальну 

суму (ор1ентовна ринкова варткть правочину (товару)) екв1валентну 2 500 000 тис. грн. (два 
мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 кошйок);
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- № 1544 вщ 18.07.2017 з ПрАТ «ММК 1М. 1ЛЛГЧА» на продаж руди зал1зноТ агломерацшноТ та 
руди зал13ио'Т доменно'Т на загальну суму (оркнтовна ринкова варткть правочину (товару)) 
екв!валентну 2 500 ООО тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 копшок);

- № 01-11/17 вщ 01.11.2017 з Компашею II. 8. 81ее1 Ко§81се, 8.г.о., на продаж руди зал1зн01 

агломерацшноТ та руди зал13ноТ доменно'Т на загальну суму (оркнтовна ринкова варткть правочину 
(товару)) екв1валентну 2 500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 копшок);

- № 2785 вщ 29.11.2017 з ТОВ «ОПТ1МАЛ ТРЕЙД» на продаж руди залнноТ агломерацшноТ та 
руди эал13ноТ доменно'Т на загальну суму (оркнтовна ринкова варткть правочину (товару)) 
екв1валентну 2 500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 копшок);

- № И8А_О1-2018_12012018 вщ 19.01.2018 з Компашею «В11РЕКСО 8А» на продаж руди зал1зн01 

агломерацшноТ на загальну суму (оркнтовна ринкова варткть правочину (товару)) 2 500 000 тис. 
грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 копшок);

- № МА-071-АМ-2018 вщ 26.01.2018 з Компашею Агсе1огМШа1 8оигст§ 8СА, на продаж руди 
залхзноТ агломерацшноТ та рудн зал!ЗноТ доменно'Т на загальну суму (оркнтовна ринкова варткть 
правочину (товару)) екв1валентну 2 500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 
копшок).

Вс1 питания порядку денного розглянуп, решения прийнять
Р1чн1 Загальш збори акцюнер1в Товариства оголошуються закритими.

Закриття р1чних Загальних збор1в акцюнер!в Товариства вщбулося 16 кв1тня 2018 року о 12 год. 00 хв.

Голова р1чних Загальних збор1в акшонер1в 
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СУХА БАЛКА»

Секретар р1чних Загальних збор1в акцшнер^в 
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СУХА БАЛКА»

Д. В. Присяжнюк

Н. В. Гринь

' Мкто Кривий Р1г, Дншропетровська область, Украша. 
пистнадцяте КВ1ТНЯ ДВ1 ТИСЯЧ1 В1С1МНаДЦЯТОГО року.

Я, С1чкар Б. В., приватний нотар1ус Кривор1зького мюького нотар1ального округу 
Дшпропетровсько! облает^ засвщчую справжшсть шдпиав Головы ргчних Загалъных зборгв 
акцюнергв ПРИВАТНОГО АКЦЮ НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» Присяж нюка 
Дмитра ВЫторовича та Секретаря ргчних Загальних зборгв акцюнергв ПРИВАТНОГО  
АКЦЮ НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» Гринь Наталь Володшшр'кти. яга зроблено у 
мош присутностк

Особу представниюв встановл? но, IX дшздатшсть та повноваження перевфено.

Зареестровад^Г в р ^ бсщ  з' 
Стягнуто
При ва гц<ий^ртар1 ус Б. В. С1чкар
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