Звіт про платежі на користь держави за 2018 рік ( згідно Закону України
«Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» від 18.09.2018р. № 2545)
1. Загальна інформація
Види діяльності згідно КВЕД:

08.11 – Добування декоративного та будівельного
каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
23.70 – Різання, оброблення та оздоблення
декоративного та будівельного каменю
46.73 – Оптова торгівля деревиною, будівельними
матеріалами
09.90 – Надання допоміжних послуг у сфері добування
інших корисних копалин та розроблення кар’єрів
47.89 – Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими
товарами

Аудиторський звіт за 2018 рік

Додається

Акти звірки платежів за податками та
зборами на 31.12.2018р.

Додаються

2. Юридична інформація
Найменування показнику
Перелік засновників (учасників) юридичної особи

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи у звітному періоді відповідно до Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню) доходів,
одержанних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Частка держави (в т.ч. через державні підприємства) в статутному
капіталі компанії станом на 1 січня звітного періоду.
Частка держави (в т.ч. через державні підприємства) в статутному
капіталі компанії станом на 31 грудня звітного періоду
Назва юридичної особи або державного органу, через який держава
володіє часткою у статутному капіталі
Чи відбулися за звітний період зміни в розмірі частки держави (в т.ч.
через державні підприємства) в статутному капіталі компанії? Якщо
так, то вкажіть дату та характер таких змін
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Значення
Акціонери, розмір внеску до
статутного фонду – 57 070 грн
ЯРОСЛАВСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР
ВЛАДИЛЕНОВИЧ, 05.12.1959,
УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСТЬ, ПЕЧЕНІЗЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО МАРТОВЕ,
ВУЛИЦЯ ПЕТРА
ВАСИЛЕНКА, БУДИНОК 23
Не має
Не має
Не має
Не має

3. Спеціальні дозволи на користування надрами та гірничі відводи на
території України
Найменування показнику
Номери спеціальних дозволів, дійсних на кінець звітного періоду

Інформація щодо гірничих відводів: місце розташування гірничого
відводу, його площа, дати видачі та терміну чинності акту про
надання гірничого відводу

Значення
Спеціальний дозвіл виданий
Державною службою геології та
надр України № 1886 від
20.05.1999р. на Янцівське
родовище ділянки «Кам’яна₴ та
«Нова» Строк дії спеціального
дозволу до 20.05.2035р.
Дозвола Держпраці на
експлуатацію машин,
механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки. для
видобутку, транспортування,
дроблення, сортування корисних
копалин у нерудній галузі
промисловості. №077.19.23
термін дії - до 13.03.2024 р.,
№303.17.23, термін дії - до
11.06.2022 р.
Дозвіл на виконання відкритих
гірничих та маркшейдерських
робіт №704.12.23-14.11.0
терміном дії до 21.10.2022р.
Акти Держпраці про надання
гірничого відводу ПАТ
«Янцівський гранітний кар’єр» в
Вільнянському та Запорізькому
р-нах Запорізької області з
метою розробки родовищ
Янцівського родовища гранітів
ділянки «Кам’яна» (24,55га) №
3222 від 23.05.2017р. дійсний до
20.05.2035р. та «Нова» (76,76га)
№3223 від 23.05.17р. дійсний до
20.05.2035р.

4. Запаси корисних копалин по всіх об'єктах на території України
Значення
станом на 1 січня 2019р.

Найменування показнику
Граніт блочний ділянка «Кам’яна»:
Балансові (видобувні) запаси (В+С1) (тис. м3)
Граніт на бут та щебінь ділянка «Кам’яна»:
Балансові (видобувні) запаси (С1) (тис. м3)
Граніт на бут та щебінь ділянка «Нова»:
Умовно балансові та позабалансові запаси (В+ С1 )(тис. м3)
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4 319,25
126
24 676,33

5. Обсяги товарної продукції, видобутої протягом звітного періоду
Регіон

Граніт,
тис. м3

Запорізька обл., Вільнянський р-н

116,42

6. Зайнятість
Найменування показнику

Чисельність, осіб

Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду, осіб
Середньооблікова кількість штатних працівників у звітному періоді, осіб

102
101

7. Загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного
видобутку
Найменування показнику
Реалізовано на території України
Експортовано

Обсяг, тис.
м3.
111,66

Загальна виручка, тис. грн
Сума без ПДВ
ПДВ
38,56
7,7
-

8. Державні дотації
Найменування показнику

Сума,
тис. грн

Інформація щодо дотацій та будь-якої іншої фінансової
підтримки з боку органів державної влади, отриманої за
звітний період.
По кожному виду підтримки вкажіть суму, а також в полі
для приміток - назву бюджетної програми, в рамках якої
здійснюється фінансування.

Примітки

Не має

9. Договори, що стосуються видобувної діяльності
№
Найменування показнику
1 Інформація щодо будь-яких договорів про спільну діяльність (ДСД)
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Значення
Не має

2

3

4

Інформація щодо будь-яких бартерних угод з державою (державним
органом або підприємством), згідно яких компанія передавала (або
отримувала від держави чи державних підприємств) товари і послуги,
позики, проводила інфраструктурні роботи та ін., в обмін на можливість
(право) проводити розвідку та/або добувати корисних копалин, або в
обмін на фізичні обсяги корисних копалин. По кожній такій угоді
вкажіть:
- дату укладення;
- термін угоди;
- повне найменування юридичної особи-контрагента за даною угодою;
- вартість усієї угоди;
- вартість витрат (вигод), понесених (для державних підприємств
вкажіть понесені та отримані вигоди, якщо такі були) в звітному
періоді за даною угодою;
- характер бартерних витрат/вигод (перелік товарів, послуг, робіт
тощо), понесених (для державних підприємств вкажіть понесені та
отримані вигоди, якщо такі були) в звітному періоді за даною
угодою.
Інформація щодо концесії об'єктів сектору видобування граніту, що
перебувають у державній власності:
- номер, дата та строк договору;
- сторони договору;
- види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за
умовами договору;
- об'єкт концесії;
- розмір концесійних та інших обов’язкових платежів, передбачених
договором концесії;
- інформація щодо усіх спеціальних дозволів, які були отримані без
проведення аукціону у зв’язку з концесією об'єктів паливноенергетичного комплексу (за наявності), а саме: номер, дати
отримання і поновлення, строк дії
Чи надавала в звітному періоді держава і/або державні підприємства
кредити і/або гарантії по кредитам Вашій компанії? Якщо так, вкажіть
обсяг таких кредитів/гарантій, терміни та умови їх надання, як-от:
відсоткова ставка, застава та її обсяг, термін повернення, графік виплат

Не має

Не має

Не має

10. Платежі на соціальні і благодійні цілі
№
1

Сума, тис. грн
без ПДВ ПДВ

Найменування показнику
Соціальні витрати в грошовій та натуральній, які
вимагаються від Вашої компанії згідно з законом,
угодами про розподіл продукції, угодами про
користування надрами, інвестиційними
зобов'язаннями, концесійними договорами,
договорами купівлі-продажу державного майна чи
будь-якими іншими зобов'язаннями перед державою,
центральним та місцевими органами влади,
обов’язковість яких встановлена нормативноправовими актами чи договорами, пов’язаними з

стор. 4 з 6

Сфера
Охорона
здоров’я
Освіта та
наука
Охорона
природного
середовища
Підтримка
місцевих
громад

Примітки

№

Найменування показнику
видобувною діяльністю.
По кожному платежу вкажіть назву одержувача
платежу та регіон або населений пункт одержувача в
графі для приміток

2

Інформацію щодо будь-яких витрат на соціальні цілі,
які здійснені компанією добровільно.
По кожному платежу вкажіть суму, назву одержувача
платежу та регіон або населений пункт одержувача в
графі для приміток

3

Вартість товарів, робіт, послуг безоплатно наданих
Вашою компанією державним підприємствам,
установам та організаціям, органам державної влади та
місцевого самоврядування, або іншим реципієнтам.
По кожному платежу вкажіть назву одержувача
платежу та регіон або населений пункт одержувача в
графі для приміток

Сума, тис. грн
Сфера
без ПДВ ПДВ
1 238
Інше

4
Благодійні внески та пожертви (у розумінні Закону
України «Про благодійну діяльність та благодійні
організації), надані Вашою компанією державним
підприємствам, установам та організаціям, органам
державної влади та місцевого самоврядування або
іншим реципієнтам.
По кожному платежу вкажіть назву одержувача
платежу та регіон або населений пункт одержувача в
графі для приміток

Примітки
ГУ ПФ
України
Запорізькій
обл. Пільгові
пенсії згідно
сп.1 і сп.2

Охорона
здоров’я
Освіта та
наука
Охорона
природного
середовища
Підтримка
місцевих
громад
Інше
Охорона
здоров’я
Освіта та
наука
Охорона
природного
середовища
Підтримка
місцевих
громад
Інше
Охорона
здоров’я
Освіта та
наука
Охорона
природного
середовища
Підтримка
місцевих
громад
Інше

11. Платежі на користь держави
Держа
вний/
місцев
ий
бюдже
т

ККДБ

Назва платежу

Податки
11010000

Податок на доходи фізичних осіб
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Нарахов
ано за
звітний
рік, тис.
грн.

Сплачен
оу
звітному
році,
тис.грн.

МБ

ДБ

ДБ

ДБ

МБ

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, видобувна діяльність

11011000

Військовий збір

11011000

Військовий збір

11020000

Податок на прибуток

11021000

Податок на прибуток підприємства, видобувна діяльність

11020000

Податок на прибуток

13020100

Рентна плата за спецводокористування

13020100

Рентна плата за спецводокористування

13030000

Рентна плата за користування надрами

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення

14010000

Податок на додану вартість

14010100

Податок на додану вартість, видобувна діяльність

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

ДБ

МБ

18010500

МБ

18010600

МБ

Земельний податок з юридичних осіб, інші види діяльності
Орендна плата з юридичних осіб, видобувна діяльність

19010000

Екологічний податок

19010100 19010200

Екологічний податок, видобувна діяльність

1 811

1 485

151

172

90

90

0,2

0,7

1 865

1 672

2 484

2 513

18

18

282

282

19
19
Неподаткові надходження/платежі
Соціальні внески

71010000

Єдиний соціальний внесок, нарахований роботодавцем на
заробітну плату співробітників, видобувна діяльність

4001,9
2181,3

ДБ
Всього сплачено на користь держави
ДБ державний бюджет
МБ місцевий бюджет

8 433
4 957
3 476

Директор

А.О. Савченко

Головний бухгалтер

Не передбачено
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