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ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
«ПОКРОВСЬКЕ» за 2020 рік
Загальна інформація про Товариство.
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ШАХТОУПРАВЛIННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ" було створено відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики
України від 27 квітня 2000 р. № 46, постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня
2000 р. № 1310 "Про створення державного відкритого акціонерного товариства "Вугільна
компанія "Шахта "Красноармійська - Західна № 1" шляхом злиття ДВАТ "Шахта
"Красноармійська - Західна № 1" i ДВАТ ЦЗФ "Чумакiвська" згідно з Законом України
"Про господарські товариства", на виконання Указу Президента України від 7 лютого
1996 р. № 116 "Про структурну перебудову вугільної промисловості", Програми
реформування та фінансового оздоровлення підприємств вугільної промисловості України
на 2000 рік.
Найменування ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВУГIЛЬНА
КОМПАНIЯ "ШАХТА "КРАСНОАРМIЙСЬКА-ЗАХIДНА №1" було змінено відповідно
до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17
вересня 2008 року на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛIННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ". Найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШАХТОУПРАВЛIННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" в подальшому було змінено на ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛIННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" у зв' язку зi
зміною типу Товариства.
Господарська діяльність Товариства здійснювалася i здійснюється під повним
контролем адміністрації та органів управління Товариства, виключно в рамках
законодавства України. Всі необхідні податки i обов’язкові платежі, передбачені нормами
законодавства, своєчасно i в повному обсязі нараховуються i перераховуються в бюджет
та цільові фонди.
Товариство протягом 2020 року не створювало дочірні підприємства, не було фактів
набуття підприємствами статусу залежного від Товариства, не були ліквідовані дочірні
підприємства Товариства та не було дочірніх підприємств Товариства, які перебувають у
процесі ліквідації.
Товариство не є учасником спільної діяльності з іншими організаціями,
підприємствами, установами. Пропозицій щодо реорганізації Товариства від третіх осіб
протягом звітного періоду не надходило.
Промислова та фінансова діяльність
Основне завдання ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» - видобуток рядового вугілля згідно
запланованого рівня та виконання всіх супутніх процесів, що забезпечують видобуток
вугілля, як у теперішній час, так і з урахуванням подальшого розвитку підприємства, з
дотриманням усіх необхідних вимог безпеки.
За 2020 рік Товариством видобуто 6161,8 тис. тон рядового вугілля, що більше рівня
2019 року на 1 161 тис тон. На Товаристві одночасно працювало в середньому 3,7
очисних вибоїв. Середньодобовий видобуток склав 16,9 тис. тон, середньодобове
навантаження на очисний вибій 3244 тон.
Продуктивність праці робітника з видобутку вугілля 98,8 тон/міс. Продуктивність
праці гірника очисного вибою склала 544 тон/чол.
За рік було змонтовано та введено в експлуатацію 4 очисних вибоїв:
Березень- 2 лава південної панелі бл 10
Червень - 8 північна «біс» лава бл 10
Вересень - 3 південна лава бл 7

Листопад – 1 північна лава бл 11
В очисних вибоях застосовується обладнання як вітчизняних, так і зарубіжних
представників. Воно дозволяє забезпечити необхідний рівень видобутку.
Також протягом року були проведені роботи з демонтажу обладнання
відпрацьованих виїмкових дільниць, щоб мати змогу відправити це обладнання у ремонт
та залучити до подальшої експлуатації.
В 2020 році пройдено 26,6 км гірничих виробок, що більше рівня 2019 року на 7,6
км.
При проведенні гірничих виробок застосовуються як комбайнова, так і буропідривна
технології роботи. Парк прохідницької техніки представлений комбайнами КСП-43 та П315, буропідривними машинами 2ПНБ-2Б, УБШ-313, МПК-1600. До ведення робіт
залучені як бригади Товариства, так і бригади підрядних організацій. Ведуться роботи як з
проведення магістральних виробок, підготовки нових горизонтів, так і з оновлення
очисного фронту.
Протяжність гірничих виробок Товариства значна. Вона вимагає постійного ремонту
та контролю. Тож постійно ведуться роботи з перекріплення гірничих виробок, з підривки
порід підошви на магістральних та дільничних виробках. В 2020 році виконаний ремонт
40,5 км гірничих виробок, з них перекріплення-2,6 км, підривка порід підошви -37,9 км.
На заходи з охорони праці витрачено 363,8 млн. грн.
Вторинне використання матеріальних ресурсів дозволило Товариству заощадити
грошові кошти на суму біля 54 млн. грн. Виконується програма вилучення матеріалів
дільниць з видобутку вугілля, спеціалізована дільниця «Перекріплення та погашення
гірничих виробок» веде роботи з погашення виробок на відпрацьованій частині шахтного
поля.
Основним видом продукцiї ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" є рядове вугiлля марки "К"
групи "К1", за рахунок продажу якого пiдприємство отримало 95,5% доходу за звiтний рiк
(у натуральному виразi – 6161,8 тис. тонн, у грошовому виразi собiвартiсть склала
6787640,9 тис. грн). Середньореалiзацiйна цiна на рядове вугiлля марки "К" групи "К1" в
2020 роцi склала 1143,23 грн без ПДВ, сума виручки – 7044321,5 тис. грн. без ПДВ.
Чистий фінансовий результат за 2020 рік склав збиток 7 247 532 тис. грн
ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» у 2020 році перерахувало до державного та місцевих
бюджетів 1 737 160 тис. грн (у тому числі 619 490 тис. грн ПДВ, 434 900 тис. грн. ЄСВ,
374 889 тис. грн ПДФО, 91 516 тис. грн податку на прибуток, 112 696 тис. грн рентної
плати, 31 249 тис. грн військового збору, 11 581 тис. грн екологічного податку), з яких:
- Державний бюджет – 1 347 812,05 тис. грн;
- Місцевий бюджет: 389 347,95 тис. грн.
Персонал та заробітна плата
Завдяки змінам у організаційній структурі Товариства облікова чисельність
працівників на 31 грудня 2020 р. склала 7247 осіб, у порівнянні з 2019 роком збільшилась
на 232 особи. За сумісництвом працюють 13 осіб, що більш ніж у 2019 році на 1 особу, за
цивільно-правовими договорами 29 осіб, що менше ніж у 2019 році на 34 особи.
Фонд оплати праці Товариства за 2020 рік склав 2051077,4 тис грн., що більше ніж у
2019 році на 300435,2 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата працівника за 2020 рік склала 25210 грн. що більше
рівня 2019 року на 2507 грн. Середньомісячна заробітна плата робітника з видобутку
вугілля 26676 грн., гірника очисного вибою 47080 грн., прохідника 37591 грн.
ПРАТ «ШУ ПОКРОВСЬКЕ» завжди було підприємством, яке велику увагу приділяє
підвищенню професійного рівня працівників. В 2020 році першим робочим місцем

підприємство обрали 60 молодих спеціалістів і 132 молодих працівників. За 12 місяців
2020р. було підготовлено 465 нових робітників, 43 робітника підвищили свою
кваліфікацію та пройшли навчання. За рік працевлаштувалися 2144 робітника.
Одним з основних завдань діяльності Товариства є забезпечення і реалізація
соціальних гарантій трудового колективу та їх сімей. При реалізації даної програми
особлива увага приділяється забезпеченню безпечних умов праці та оздоровлення
працівників.
У 2020 роцi бiльше 800 працiвникiв пiдприємства та членiв їх сiмей змогли
вiдпочити i оздоровитися в пансiонатi "Замок", "Локомотив" (Азовське море), та
пансiонатах Одеси (Чорне море).
Виплачено соцiальної допомоги спiвробiтникам i членам їх сiмей на суму 53,7 млн.
грн (одноразова фiнансова допомога при народженнi дитини, фiнансова допомога на
лiкування, виплати до ювiлейних дат, премiювання до професiйних свят).
Достатня увага придiляється i працiвникам пiдприємства, якi пiшли на заслужений
вiдпочинок. У 2020 роцi виплачено допомоги на суму близько 19 млн. грн.
Пенсiонерам пiдприємства вiдпущено 9 788 тон побутового вугiлля на суму 22, 145
млн. грн.
Працiвники, якi проживають в будинках з пiчним опаленням, згiдно з колективним
договором, безкоштовно отримали 11 тис. 582 тон вугiлля на суму 26,1 млн. грн.
У 2020 році 80 штатним робітникам підприємства видано безвідсоткових позичок на
суму 5,1 млн. грн.
Витрати підприємства за безкоштовним медичним страхуванням всіх штатних
робітників підприємства склали 6,8 млн. грн.
Всі ці програми і заходи дозволять нам безпечно виконувати встановлені завдання з
видобутку вугілля і проведення гірничих виробок, приймати необхідні оперативні
рішення, зберегти соціальні гарантії для працівників Товариства, членів їх сімей та
пенсіонерів нашого підприємства. У сьогоднішніх складних економічних умовах
керівництво і трудовий колектив докладають для цього всі зусилля.
Керуючись планами попередніх періодів Товариство планує у 2021 році працювати в
штатному режимі, з урахуванням обмежувальних заходів, встановлених чинним
законодавством та рішеннями уповноважених органів в частині запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Ризики
До постійних ризиків, які впливають на діяльність ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»
можливо віднести наступні:
- політична, економічна та епідеміологічна ситуації в Україні та світі;
- стан ринку іноземних валют.
Раціональна, ефективна організація всіх підрозділів підприємства є головною
умовою його стабільної й стійкої діяльності. Інформованість підприємства про зміни та
тенденції, що відбуваються в світовій економіці, є загальною умовою для зменшення
впливу ризиків, захисту своєї діяльності й розширенню виробництва та ринків збуту.
Тому ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» проводить системний аналіз інформації про такі зміни
i тенденції, а також про ефективність своєї діяльності, розробляє заходи з
удосконалювання організації роботи своїх функціональних підрозділів. Для кожного виду
ризиків здійснюються специфічні заходи. Для зменшення фінансових ризиків
створюються резервні фонди грошових коштів та інше.

У межах виробничої діяльності можна виділити наступні ризики, що можуть
вплинути на рівень виробничих показників:
- робота в небезпечних умовах, відпрацювання пласта, небезпечного та загрозливого
за раптовими викидами;
- збільшення глибини ведення робіт;
- значна протяжність транспортної мережі, як з ведення постачальних робіт, так і з
транспортування гірничої маси від виробок південної панелі блоку 10 та блоку 11 до
повітряподаючого ствола №3.
Генеральний директор
ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСТКЕ»
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