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Вступ

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній 
інформації. 

 



Розділ I. Основні відомості про емітента
      Розділ I. Основні відомості про емітента. 
      1.1. Повне найменування: 
      ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
      Скорочене найменування емітента: 
      ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ 
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01072609 
      
      
      1.2. Дата проведення державної реєстрації, місце проведення державної реєстрації, 
місцезнаходження  емітента  (поштовий  індекс,  район,  місто,  вулиця,  будинок, 
офіс/квартира), засоби зв'язку,  адресу електронної пошти емітента та його веб-сторінки 
(сторінок), на якій (яких) доступна інформація про емітента чи його цінні папери. 
      Дата проведення державної реєстрації - 04.03.1992 , 
      Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комiтет Харкiвської мiської Ради. 
      Місцезнаходження емітента - 61052, м. Харків, вул. Червоноарміська, б.7, 
      тел.: (+38) 057-724-47-09, 057-724-14-51, 
      факс (+38) 057-724-14-52, 
      адреса електронної пошти: pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua, 
      веб сторінка в мережі Інтернет: www.pz.gov.ua 
      
      
      1.3  Строк  існування  емітента  -  Південна  залізниця  створена  згідно  чинного 
законодавства і зареєстрована в 1992 році Виконавчим комітетом Харківської міської ради 
на невизначений строк. 
      1.4.  Інформація про купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості  активів (у тому 
числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної 
особи), не пов'язану з основною діяльністю, що мала місце протягом звітного періоду. 
      В звітному кварталі купівля продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі 
акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), 
не пов'язану з основною діяльністю емітента не здіснювалася.
      1.5. Інформація про структурні зміни, які відбулись протягом звітного періоду в органах 
емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та 
їх функціональному призначенні. 
      Протягом  першого  кварталу  2012  року  структурних  змін  в  органах  емітента, 
організаційній  структурі  емітента,  основних  структурних  підрозділах  емітента  та  їх 
функціональному призначенні не було. 
      
      
      1.6. Інформація про створення протягом звітного періоду нових дочірніх підприємств 
емітента  або  набуття  підприємством  протягом  звітного  періоду  статусу  залежного  від 
емітента. 
      Протягом першого кварталу 2012 року Південна залізниця не засновувала дочірніх 
підприємств та не здійснювала операцій з придбання часток у статутних капіталах інших 
підприємств.
      1.7.  Розмір  зареєстрованого  та  сплаченого  статутного  (складеного,  пайового)  та 
власного капіталу емітента на початок та кінець звітного періоду. 
      В установчих документах Південної залізниці розмір статутного фонду не визначений, 
оскільки законодавством України не встановлені вимоги щодо розмірів статутного фонду 
для державних підприємств. Статутний капітал емітентом сплачений повністю. 
      
      Розмір сплаченого статутного капіталу емітента на початок звітного періоду складає 1 
886 462 000,00 грн., на кінець звітного періоду складає 1 863 255 000,00 грн. 
      Розмір власного капіталу на початк звітного періоду - 10 349 344 000 грн, на кінець 
звітного періоду - 10 300 940 грн 
      Протягом звітного періоду зміни розміру статутного та власного капіталу відбулися 
внаслідок передачі вантажних вагонів згідно наказу Укрзалізниці.



      1.8.  Інформація  про  об'єднання  підприємств  (асоціації,  корпорації,  концерни, 
консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-
промислові групи, холдингові компанії тощо), у яких емітент став учасником або припинив 
участь протягом звітного періоду. 
      Державне підприємство "Пiвденна залiзниця" створене згідно із законами України "Про 
транспорт" ," Про залізничний транспорт", Цивільним і Господарським кодексами України, 
засноване на державній власності, підпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного 
транспорту  України  (надалі  -Укрзалiзниця).  Місцезнаходження  об'єднання:  м.  Київ-150, 
вул. Тверська,5. і входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. 
      Вiдповiдно до Постанови КМУ № 356 вiд 14.12.1991 р. у пiдпорядкуваннi Укрзалiзницi 
перебувають  Донецька,  Львiвська,  Одеська,  Пiвденна,  Пiвденно  -Захiдна  та 
Приднiпровська залiзницi, а також всi iншi розташованi на територiї України пiдприємства, 
установи i органiзацiї , що були пiдпорядкованi Мiнiстерству шляхiв СРСР. 
      Укрзалiзниця  здійснює  централiзоване  керування  процесом  перевезень  у 
внутрiшньому та мiждержавному сполученнях, також регулює виробничу - господарську 
дiяльнiсть залiзниць. 
      
      Протягом  звітного  періоду  емітент  не  став  учасником  та  не  брав  участі  в  інших 
об'єднаннях підприємств.
      1.9.  Інформація  щодо  чергових  та  позачергових  зборів  акціонерів,  які  відбулися 
протягом звітного періоду (для емітентів - акціонерних товариств). 
      Південна залізниця не є акціонерним товариством.

 



Розділ II. Фактори ризику
      Розділі II «Фактори ризику». 
      2.1  Інформація  щодо  поточних  і  потенційних  господарських,  фінансових  та 
економічних ризиків. 
      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента. 
      У звітному періоді фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітента, 
відсутні. 
      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента. 
      До  потенційних  факторів  ризику  фінансово-господарського  стану  залізниці 
відносяться: 
      - ризик збільшення собівартості вантажних та пасажирських перевезень; 
      - ризик зростання вартості сировини, матеріалів, електроенергії, палива тощо; 
      - ризики збільшенням збитковості пасажирських перевезень. 
      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента. 
      До потенційних політичних та макроекономічних ризиків емітента відносяться: 
      - ризик збільшення податкового навантаження - високі податки або вимоги податкових 
органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені; 
      - ризик політичної нестабільності; 
      - ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку; 
      - ризик зростання інфляції. 
      
      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності). 
      Головною  метою  політики  управління  ризиками  залізниці  є  своєчасне  виявлення 
ризиків  та  прийняття  подальших  заходів  з  мінімізації  негативного  впливу  на фінансові 
показники  підприємства.  Південна  залізниця  приділяє  значну  увагу  зонам  ризику  і 
продовжує  будувати  інтегровану  систему  управління  ризиками,  що  дозволяє  кількісно 
визначати основні ризики і вибирати відповідні інструменти для управління ними. 
      
      2.3. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину 
групу  суб'єктів  господарювання,  пов'язаних  між  собою  відносинами  економічної  та/або 
організаційної  залежності,  зобов'язаний  розкрити  інформацію,  передбачену  підпунктом 
2.1.2 цього пункту, щодо всієї групи суб'єктів господарювання. 
      Дочірні підприємства у Емітента відсутні. 

 



Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
      Розділ III «Інформація про господарську діяльність емітента» 
      3.1. Основні види діяльності емітента. 
      49.20 Вантажний залізничний транспорт 
      49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 
      49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 
      52.24 Транспортне оброблення грузів 
      64.91 Фінансовий лізинг 
      Південна залізниця є основною організаційною ланкою на залізничному транспорті, що 
здійснює  забезпечення  перевезення  пасажирів  і  вантажів  у  визначеному  регіоні, 
виробничу та комерційну діяльність з метою одержання прибутку (доходу). 
      З  метою  розвитку  господарської  діяльності  залізниці  перелік  видів  діяльності 
розширений,  види  діяльності  залізниці  приведені  у  відповідність  до  національного 
класифікатора  України,  затвердженого  Наказом  Державного  комітету  України  з  питань 
технічного регулювання та споживчої політики N 530 від 29.11.2010, КВЕД - 2010. 
      
      3.2.  Інформація  ро  основні  види  продукції  (товари,  роботи,  послуги),  за  рахунок 
продажу  яких  емітент  отримав  10  або  більше  відсотків  доходу  за  звітний  період 
наростаючим підсумком з початку звітного року, обсяги виробництва (у натуральному та 
грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки. 
      Залізниця отримує доходи від діяльності  з організації  перевезень,  які  включають в 
себе надходження від перевезень вантажів, пасажирів, багажу тощо. 
      В  середньому  понад  85%  доходів  залізниця  отримує  від  здійснення  вантажних 
перевезень. 
      Обсяги пасажирських щорічних перевезень залізниці  є незначними і  коливаються в 
межах 1,2-1,4 млрд.пас.км.: пасажирообіг(млн.пас.-км.): 1 кв. 2010 – 1 256,7; 1 кв. 2011 – 1 
283,4; 1 кв. 2012 – 1 256,2. 
      Вантажообіг (млн. тонн-км): 1 кв. 2010 – 4 439,2; 1 кв. 2011 – 5 347,9; 1 кв. 2012 – 5 
179,4. 
      Перевезено пасажирів (тис. пас): 1 кв. 2010 – 17 407,6; 1 кв. 2011 – 17 554,0; 1 кв. 2012 
– 17 198,9. 
      Перевезено вантажів (тис. тонн): 1 кв. 2010 – 24 012,4; 1 кв. 2011 – 26 324,5; 1 кв. 2012 
– 23 847,47. 
      
      Чистий дохід від реалізації продукції (виручка) (тис.грн.) : 1 кв. 2010 – 1 353 510, 1 кв.  
2011 – 1 550 809; 1 кв. 2012 – 1 758 164. 
      Доходи від перевезень(тис.грн.): 1 кв. 2010 – 1 233 858; 1 кв. 2011- 1 412 133; 1 кв. 
2012 – 1 607 601, в т.ч.: 
      - доходи від пасажирських первезень (тис. грн): 1 кв. 2010 – 136 936; 1 кв. 2011- 143 
861; 1 кв. 2012 – 159 233, 
      - доходи від вантажних первезень (тис. грн): 1 кв. 2010 – 1 096 922; 1 кв. 2011- 1 268 
272; 1 кв. 2012 – 1 448 368, 
      Доходи від підсобно-допоміжної діяльності(тис.грн.): 1 кв. 2010 – 119 652; 1 кв. 2011- 
138 676; 1 кв. 2012 – 150 563. 
      
      У звітному періоді нових видів продукції запропоновано не було. 
      3.3.  Зміни  в  системі  збуту  продукції,  які  відбулися  протягом  звітного  періоду,  та 
причини таких змін (у разі наявності таких змін). 
      Протягом звітного періоду змін в системі збуту продукції не було. 
      
      3.4. Зміни, що відбулися в джерелах надходження сировини, а також, чи змінилися 
основні постачальники емітента. Надається інформація про зміну цін на 10 або більше 
відсотків  порівняно  з  початком  поточного  року  на  основні  матеріали  (сировину), 
комплектуючі та товари або наводиться інформація про відсутність такої зміни у звітному 
періоді. 
      



      Окремо  розкривається  інформація  про  те,  яку  частку  в  постачанні  матеріалів 
(сировини), комплектуючих та товарів емітента займають імпортні матеріали (сировина) й 
товари. 
      
      Змін в джерелах надходження сировини не було, основні постачальники емітента не 
змінилися.  Зростання цін  на основні  види  сировини у  першому кварталі  2012  року  не 
перевищували  10%.  Частка  імпортних  матеріалів  (сировини)  та  товарів  у  загальному 
обсязі постачання склала 7%. 
      
      3.5. Інформація про основних клієнтів емітента (ті клієнти, через яких було отримано 
10  або  більше  відсотків  доходу)  за  звітний  період  наростаючим  підсумком  з  початку 
звітного року та укладені  з ними договори,  включаючи короткий опис їх істотних умов; 
надається інформація щодо збільшення/зменшення кількості основних клієнтів у звітному 
періоді, вказуються причини зміни кількості основних клієнтів. 
      На сьогоднiшнiй день Пiвденна залiзниця є високооснащеною транспортною артерiєю 
яка  обслуговує  Харкiвську,  Полтавську,  Сумську  областi  та  окремi  регiони  Донецької, 
Луганської,  Кiровоградської та Чернiгiвської областей населення яких складає понад 20 
мiльйонiв  людей.  Географiчне  положення i  конфiгурацiя  напрямкiв  i  дiльниць  залiзницi 
визначають  її  велике  транзитне  значення.  Важлива  роль  залiзниця  в  транспортному 
забезпеченнi ефективної роботи господарств прилеглих регiонiв.  Вона зв'язує Донбас з 
столицею України  i  її  захiдними  областями,  знаходиться  на  головному  пасажирському 
ходу  Пiвнiч  -  Крим  -  Кавказ.  Основними  завданнями  залiзницi  є  своєчасне  та  якiсне 
здiйснення  перевезень  вантажу,  пасажирiв  та  вантажобагажу.  Південна  залізниця  є 
монополістом  на  ринку  перевезень  залізничним  транспортом  в  своєму  регіоні. 
Конкурентами є автомобільний, річковий та морський транспорт. 
      Основними  вантажами,  якi  перевозить  залiзниця,  є  руда  залiзна  та  марганцева, 
будiвельнi  матерiали,  нафта  і  нафтопродукти,  цемент,  промислова  сировина,  брухт 
чорних металів, зернові. За 1 квартал 2012 року в порівнянні до аналогічного періоду 2011 
року  збільшилось  відправлення  зернових  на  242,1%.  Водночас  відбулось  зменшення 
відправлення  вугілля  на  7,2%,  хімічних  мінеральних  добрив  –  на  0,8%,  мінеральних 
будівельних вантажів - на 3,7%, брухту чорних металів – на 5%, лісу – на 29,7%, руди 
залiзної та марганцевої – на 10,7%. 
      За 1 квартал 2012 року збільшилася питома вага відправлення: будівельних вантажів 
– на 0,8%, мінеральних добрив – на 0,4%, руди залiзної та марганцевої на – 0,5%, брухту 
чорних металів – на 0,3% в основному за рахунок зменшення питомої ваги відправлення 
нафтових вантажів – на 4,5%. 
      Найбільшими перевізниками залізниці є: ДП "УТЛЦ", ПАТ "Евроцемент-Україна", ПАТ 
"Полтавський ГЗК",  ТОВ "ТД Укртатнафта",  ТОВ "ТЕП Транско",  ТОВ "Букаєвиця" ЛТД, 
ТОВ "Компанія "Мелагрейн", ТОВ "Укрзернотранс - К", ТОВ "Кернел - Трейд", ТОВ "Шерон 
Групп",  ДК  "Укргазвидобування  "НАК  Нафтогаз  України"УПГГК  та  інші.  підприємства 
регіону. 
      Інформація щодо укладених договорів з клієнтами є комерційною таємницею. Кількість 
основних клієнтів у звітньому періоді не змінювалась. 
      
      3.6. Інформація про спільну діяльність, яку емітент здійснює з іншими підприємствами, 
установами, організаціями, та отриманий фінансовий дохід за звітний період наростаючим 
підсумком з початку звітного року. 
      З іншими підприємствами, установами, організаціями спільної діяльності у емітента не 
має. 
      3.7.  Інформація  про  дозволи,  ліцензії,  необхідні  для  діяльності  емітента,  які  були 
отримані  (продовжені,  анульовані)  протягом звітного  періоду,  із  зазначенням номера і 
дати  видачі  (продовження,  анулювання)  документа,  органу,  що  видав  (продовжив, 
анулював), строку (терміну) дії документа. 
      Протягом  звітного  періоду  лецензії,  необхідні  для  діяльності  емітента  не  були 
отримані, продовжені або анульовані. 



      Дійсною  є  основна  ліцензія  на  надання  послуг  з  первезення  пасажирів,  вантажів 
залізничним транспортом (серія АВ 416551), видана Міністерством транспорту та зв"язку 
України. Сторк дії ліцензії: з 01.02.2010 року - безстрокова. 
      
      3.8. Інформаціяпро об'єкти, щодо яких емітент набув протягом звітного періоду права 
інтелектуальної  власності  (торговельні  марки,  об'єкти  авторського  права,  винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки тощо), та об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду 
права  інтелектуальної  власності  припинили  чинність,  із  зазначенням  короткого  опису 
таких  об'єктів;  номера,  дати  видачі,  назви  органу,  що  видав,  строку  (терміну)  дії 
документів,  що  засвідчують  такі  права  інтелектуальної  власності,  або,  якщо  права 
інтелектуальної власності передані емітенту за договорами, короткий опис таких договорів 
із зазначенням строку їх дії;  дати та підстав припинення чинності  прав інтелектуальної 
власності. 
      Відсутні. 
      3.9.  Інформація  про  науково-дослідну  політику  емітента  у  звітному  періоді  із 
зазначенням суми витрат (за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного 
року)  на здійснені  емітентом дослідження та частку цих витрат у загальній сумі  витрат 
емітента.  Крім  того,  необхідно  зазначити  суму,  витрачену  емітентом  на  проведені 
розробки (за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року). 
      В І  кварталі  2012 року наукових досліджень і  дослідно-  конструкторських розробок 
Південною залізницею не проводилось. 
      
      3.10.  Інформація  про  будь-які  суттєві  капітальні  та/або  фінансові  інвестиції,  що 
пов'язані  з  господарською  діяльністю  емітента,  які  емітент  здійснив  протягом  звітного 
періоду, із зазначенням суми, витраченої на капітальні та фінансові інвестиції (за звітний 
період  наростаючим  підсумком  з  початку  звітного  року).  Надається  інформація  щодо 
суттєвих умов цих інвестицій, їх суми і джерела фінансування. 
      Протягом звітного періоду сума капітальних інвестицій при плані  1 225 141 тис.грн 
фактично склала 476 792 тис.грн., в т.ч.: 
      Капітальне будівництво - 648 158 тис.грн. 
      Придбання основних засобів - 9 829 тис.грн. 
      Придбання інших необоротних матеріальних активів - 7 081 тис.грн. 
      Придбання нематеріальних активів - 739 тис.грн. 
      Модернізація, модифікація основних засобів - 171 366 тис.грн. 

 



Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
      Розділ IV «Інформація про основні засоби емітента» 
      4.1. Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів на 
початок  поточного  року  та  на  кінець  звітного  періоду.  Надається  інформація  про 
результати переоцінки основних засобів,  загальна сума переоцінки основних засобів за 
звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року. 
      Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2012р. – 1 219 396 888 тис.грн., 
станом на 31.03.2012р.  – 1 219 276 651 тис.грн.  Залишкова вартість  основних засобів 
станом на 01.01.2012р. – 13 338 876 тис.грн., станом на 31.03.2012р. – 13 146 278 тис.грн. 
Переоцінка основних засобів в І кварталі 2012 року не проводилась. За І квартал 2012 
року надійшло основних засобів на суму 107 326 тис.грн, вибуло – на суму 68 535 тис.грн. 
Термiн та умови користування основними засобами ( за основними групами ) встановленi 
вiдповiдно до облiкової полiтики Пiвденної залiзниці. 
      
      4.2. Зміни, які відбулися за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного 
року у структурі основних засобів виробничого призначення, зокрема рівень зносу, рівень 
забезпечення потреб поточної діяльності емітента, придбання та модернізації обладнання 
та інших активів. 
      За І квартал 2012 року надійшло виробничих основних засобів на суму 106 857 тис.грн. 
(в т.ч. модернізовано – на суму 80 132 тис.грн.) вибуло – на суму 68 535 тис.грн., Сума 
зносу виробничих основних засобів на 31.03.2012 року – 230 951 тис.грн. 
      
      4.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 
звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року, причини збільшення або 
зменшення витрат  на поточний чи капітальний ремонт за  звітний  період наростаючим 
підсумком з початку звітного року порівняно з аналогічним періодом року, що передував 
звітному. 
      До  рівня  1  кварталу  минулого  року  витрати  на  капітальний  та  поточний  ремонти 
збільшились на 34338 тис. грн. або на 33,4% (звіт 1 кварталу 2011 року – 102869 тис.грн., 
звіт 1 кварталу 2012 року – 137207 тис.грн.).З них: 
      - витрати по ремонтах підрядним способом збільшились на 9567 тис.грн. або в 2,2 р., у 
тому числі по ремонту локомотивів на заводах на 12500 тис.грн.; 
      - витрати по ремонтах господарським способом збільшились на 24771 тис.грн. або на 
26% : 
      а)  по  фонду  оплати  праці  та  нарахуванням  на  5301  тис.грн.  або  на  17,4% через 
зростання годинних тарифних ставок та посадових окладів (на 17,4%), 
      б) по матеріалах на 19632 тис.грн. або на 35,7% за рахунок збільшення обсягів робіт 
та росту цін. 
      
      4.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які були надані в 
заставу за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року, суму та умови 
запозичень, забезпечених такою заставою (відсоткова ставка, строк погашення тощо). 
      Основних засобів наданих в заставу немає. 
      
      4.5. Інформація станом на кінець звітного періоду про: залишкову вартість основних 
засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну 
(переоцінену)  вартість  повністю  амортизованих  основних  засобів,  які  продовжують 
використовуватись;  залишкову вартість  основних засобів,  вилучених з експлуатації  для 
продажу;  первісну  вартість,  залишкову  вартість  та  метод  оцінки  основних  засобів, 
отриманих за рахунок цільового фінансування. 
      Основних засбів, що тимчасово не використовуються, вилучених з експлуатації для 
продажу, одержаних за рахунок цільового фінансування - немає. 
      
      4.6. Інформація за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року про 
зміну  розміру  додаткового  капіталу  в  результаті  переоцінки  основних  засобів  та 
обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками). 



      Сума додаткового капіталу станом на 31.03.2012 зменшилася на 158 327 тис. грн за 
рахунок списання дооцінки необоротних активів у сумі 184 248 тис. грн. 
      
      4.7. Інформація про зміни в незавершеному будівництві емітента. Окремо вказується 
вартість  незавершених  капітальних  інвестицій  у  будівництво,  створення,  виготовлення, 
реконструкцію,  модернізацію,  придбання  необоротних  активів  (включаючи  необоротні 
матеріальні  активи,  призначені  для  заміни  діючих,  і  устаткування  для  монтажу),  що 
здійснюються  емітентом,  а  також  авансові  платежі  для  фінансування  капітального 
будівництва за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року. 
      На 31.03.2012 року вартість незавершених капітальних інвестицій складає 1 066 546 
тис.грн.,  в  тому  числі  у  капітальне  будівництво  -  1  055  421  тис.грн.,  створення, 
виготовлення, модернізацію, придбання необоротних активів – 11 125 тис.грн. 
      
      
      
      4.8. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину 
групу  суб'єктів  господарювання,  пов'язаних  між  собою  відносинами  економічної  та/або 
організаційної  залежності,  зобов'язаний  розкрити  інформацію,  що  вимагається 
підпунктами 4.1 - 4.7 цього розділу, щодо всієї групи суб'єктів господарювання. 
      Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу 
суб'єктів  господарювання,  пов'язаних  між  собою  відносинами  економічної  та/або 
організаційної залежності. 
      

 



Розділ V. Інформація про працівників емітента
      Розділ V «Інформація про працівників емітента» 
      5.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного періоду, окремо 
зазначається  кількість  працівників,  які  працюють  у  філіях,  представництвах,  інших 
відокремлених підрозділах. При цьому вказується кількість осіб, які працюють в емітента 
за основним місцем роботи, та кількість осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах 
неповного робочого часу. Зазначається фонд оплати праці на кінець звітного періоду. 
      
      Облікова кількість штатних працівників станом на 31.03.2012 – 47 388 чол 
      Фонд оплати працi штатних працівників за 1 квартал 2012 року - 509 238,6 тис. грн. До 
звіту відповідного періоду минулого року фонд оплати праці збільшено на 70 847,8 тис. 
грн. (на 16,2%) за рахунок підвищення посадових окладів та тарифних ставок. 
      Середньоблікова кількість штатних працівників станом на 31.03.2012 – 46 379 чол., що 
менше плану на 267 чол. та звіту аналогічного періоду 2011 року на 289 чол. в зв’язку з 
приведенням чисельності до обсягів виконуваних робіт. 
      Фонд оплати праці та кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі: 
      - зовнішні сумісники - 125,0 тис. грн (37 осіб); 
      - працюючі за цивільно - правовими договорами 2347,8 тис. грн (448 осіб). 
      
      
      5.2. Інформація про будь-які  правочини чи зобов'язання емітента,  які  мали місце у 
звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному 
(складеному, пайовому) капіталі (за наявності). Вказуються такі правочини і зобов'язання, 
а також частка участі  в статутному (складеному,  пайовому)  капіталі  емітента (кількість 
акцій емітента - акціонерного товариства), яка може бути придбана працівниками емітента 
за такими правочинами і зобов'язаннями. 
      Правочинів  чи  зобовязань  Південної  залізниці,  що  стосуються  можливості  участі 
працівників залізниці у її статутному капіталі - не було.

 



Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
      Розділ VI «Основні дані про органи та посадових осіб емітента» 
      
      6.1. Інформація про зміни протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та 
внутрішніх положень емітента. 
      Протягом звітного періоду змін в компетенції  органів органів емітента,  їх персональному складі  відповідно до статуту та внутрішніх 
положень емітента не було
Основні дані про посадових осіб емітента
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Остапчук 
Віктор 
Миколайович

2022410891
начальник 
залізниці 
(11 років)

1955 Дтн, вища - - - - - - не займає інших посад

Журавель 
Валентина 
Кирилівна

2027219320

начальник 
фінансово - 
економічної 
служби (6 
років)

1955 вища - - - - - - не займає інших посад



      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Зміни в персональному складі посадових 
осіб протягом звітного періоду не відбувались. 
      Посада Головного бухгалтера штатним розписом залізниці не передбачена. 
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
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1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

      -  процедури  банкрутства,  що  застосовувалися  до  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  в  яких  посадова  особа  емітента  була 
засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення 
справи про банкрутство – не відбувалась; 
      - наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності – не 
має. 

 



Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників 
істотної участі емітента

      Розділ VII  «Інформація про засновників,  учасників (акціонерів)  та власників істотної 
участі емітента» 
      7.1. Інформація про загальну кількість учасників емітента на кінець звітного періоду. 
      
      Державне підприємство "Пiвденна залiзниця" створене згідно із законами України "Про 
транспорт" ," Про залізничний транспорт", Цивільним і Господарським кодексами України, 
засноване на державній власності, підпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного 
транспорту України і входить до сфери управління Мністерства інфраструктури України. 
      Вiдповiдно до Постанови КМУ № 356 вiд 14.12.1991 р. у пiдпорядкуваннi Укрзалiзницi 
перебувають  Донецька,  Львiвська,  Одеська,  Пiвденна,  Пiвденно  -Захiдна  та 
Приднiпровська залiзницi, а також всi iншi розташованi на територiї України пiдприємства, 
установи i органiзацiї , що були пiдпорядкованi Мiнiстерству шляхiв СРСР. 
      Укрзалiзниця  здійснює  централiзоване  керування  процесом  перевезень  у 
внутрiшньому та мiждержавному сполученнях, також регулює виробничу - господарську 
дiяльнiсть залiзниць. 
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
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      100% - державна власність

 



Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами 
наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими 

особами
      Розділ  VIII  «Інформація  про  правочини  з  власниками  істотної  участі,  членами 
наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами емітента» 
      8.1. Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом 
або його дочірніми/залежними підприємствами,  відокремленими підрозділами,  з  одного 
боку,  і  власниками істотної  участі,  членами наглядової  ради або членами виконавчого 
органу, з іншого боку. 
      Протягом звітного періоду не було укладено ніяких правочинів між емітентом або його 
дочірніми/залежними  підприємствами,  відокремленими  підрозділами,  з  одного  боку,  і 
власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу або 
з іншими афілійованими особами вищезазначених осіб. 
      
      8.2. Протягом звітного періоду операції з афілійованими особами не відбувались. 

 



Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового 
врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      Розділ IX «Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, 
виплати штрафних санкцій» 
      9.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які 
включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу 
реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, 
його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого 
органу,  інші  посадові  особи  емітента  та  які  стосуються  господарської  або  фінансової 
діяльності емітента. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання 
спору наводиться за той звітний період,  у якому було відкрито провадження по справі 
(отримано претензію), а також за ті наступні звітні періоди, протягом яких у провадженні 
по справі відбулись зміни. 
      Відсутні 
      
      9.2.  Інформація  про  факти  виплати  емітентом,  його  відокремленими  підрозділами, 
дочірніми  підприємствами  протягом  звітного  періоду  штрафних  санкцій,  а  також  опис 
правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції. 
      За 1 квартал 2012 отримано штрафних санкцій - 1 296тис.грн.  Витрати на виплати 
штрафних санкцій зазвітний період становлять 539,0 тис.грн., в тому числі: 
      Штрафи та пені за порушення господарських договорів – 56 тис.грн.; 
      Штрафи по платежах в бюджет – 127 тис.грн.,штрафи до інших державних цільових 
фондів- 2 тис.грн.. 
      За 1 квартал 2012 року залізницею сплачено штрафних санкцій в сумі 103 тис. грн., в 
т.ч.: 
      - до державного бюджету – 92 тис. грн.; 
      - до місцевого бюджету – 9 тис. грн.; 
      - до державних цільових фондів – 2 тис. грн.. 

 



Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
      Розділ X «Інформація про цінні папери емітента» 
      10.1. Інформацію про акції емітента: 
      10.1.1. Випуск акцій не здійснювався.
      10.1.2. Інформація про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду 
перебувають у процесі розміщення (за наявності таких акцій): 
      Додаткового випуску акцій не було. 
      10.1.3.  Інформація про додатковий випуск  акцій,  якщо емітентом прийнято рішення 
провести додатковий випуск акцій у поточному році: 
      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році не приймалося.
      10.1.4.  Інформація  про  анулювання,  консолідацію  або  дроблення  акцій,  якщо 
загальними зборами емітента було прийнято таке рішення протягом звітного періоду: 
      Рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій не приймалося.
      10.2. Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій). 
      
      10.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента (окрім 
акцій) окремо за випусками, цінні папери яких знаходяться в обігу, випусками, реєстрацію 
яких  скасовано,  і  випусками,  зобов'язання  за  цінними  паперами  яких  не  виконані  або 
виконані неналежним чином. 
      
      Знаходяться в обігу облігації випуску Південної залізниці: 
      - вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних 
паперів - іменні, відсоткові, забезпечені облігаці серії В, бездокументарна; 
      
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 20 жовтня 2011 
року №161/2/11, дата видачі 25.01.2012 року; 
      
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку; 
      
      - кількість цінних паперів випуску - 300 000 шт; 
      
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 1000,0 грн; 
      
      - загальна номінальна вартість випуску - 300 000 000,0 грн; 
      
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 
      •  купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку 
цінних паперів з наступного дня після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та 
фондового  ринку  Звіту  про  результати  розміщення  облігацій  та  видачі  Свідоцтва  про 
реєстрацію випуску облігацій; 
      • отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; 
      • отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість 
облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; 
      • здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. 
      
      -  рівень рейтингової  оцінки відповідного  випуску  цінних паперів  -  uaA (стабільний), 
визначений  за  національною  рейтинговою  шкалою  (Україна)  31.08.2011;  оновлений 
30.03.2012 - рівень uaA (стабільний). Рейтингове агентство: ТОВ «Рейтингове агентство 
«ІВІ-Рейтинг»; 
      
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску: 
      Погашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через 
уповноваженого  Емітентом  Платіжного  агента  АТ  «УкрСиббанк»  на  підставі  зведеного 
облікового реєстру, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті 
погашення облігацій, за адресою: 04070, м. Київ. вул. Андріївська, 2/12. Телефон: (044) 
585-01-20, (044) 585-01-32. Факс: (044) 537-50-27. 



      Дата початку погашення облігацій: 28 жовтня 2014 року. 
      Дата закінчення погашення облігацій: 29 жовтня 2014 року. 
      При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно 
виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період. 
      На  підставі  зведеного  облікового  реєстру  станом  на  кінець  27  жовтня  2014  року 
Емітент  виплачує  власникам  облігацій  належні  їм  суми  згідно  з  вимогами  діючого 
законодавства України та умовами випуску. 
      Для  пред’явлення  облігацій  до  погашення  власники  облігацій  повинні  перевести 
належні  їм  облігації  з  особистих  рахунків  у  цінних  паперах  на  рахунок  Емітента  в 
депозитарії  ПрАТ  “ВДЦП”  до  12  години (за  Київським  часом)  дати  початку  погашення 
облігацій.  Після  цього Емітент  протягом 2  (двох)  банківськів  днів  перераховує  грошові 
кошти на поточні рахунки власників облігацій. 
      
      - розмір відсоткового доходу, порядок та умови виплати відсоткового доходу: 
      Розмір  відсоткового  доходу  складає  14,5  %  річних.  Відсотки  по  облігаціях 
нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 
(дев'яносто  один)  календарний  день.  Виплати  відсоткового  доходу  здійснюються  в 
національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента 
(АТ  «УкрСиббанк»)  на  підставі  зведеного  облікового  реєстру  власників  облігацій, 
складеного  депозитарієм  на  кінець  операційного  дня,  що  передує  даті  виплати 
відсоткового доходу по облігаціям, та наданого на день виплати відсоткового доходу за 
адресою: адреса: 04070, м. Київ. вул. Андріївська, 2/12. 
      У разі  відсутності  в зведеному обліковому реєстрі  даних щодо реквізитів,  за якими 
повинна  бути  проведена  виплата  відсоткового  доходу  за  облігаціями,  належна  сума 
депонується  на  відповідному  рахунку  Емітента.  Відсотки  на  депоновані  кошти  не 
нараховуються  і  не  виплачуються.  Перерахування  грошових  коштів  Емітент  здійснює 
після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання 
відповідної суми коштів. 
      
      - вид наданого забезпечення; 
      Облігації відповідно до договору поруки забезпечуються порукою. 
      
      - Можливість обміну облігацій на власні акції емітента акції не передбачено. 
      
      Скасування реєстрацій випусків у звітному періоді не було. 
      
      Випусків, зобов’язання емітента за цінними паперами якого не виконане або виконане 
неналежним чином (дефолт) немає. 
      10.2.2. Інформація про забезпечення за облігаціями. 
      Облігації  відповідно до договору поруки №П/НФ-111021/НЮ від  29.06.2011 року та 
додаткової  угоди  №1  від  16.09.2011  до  договору  поруки  забезпечуються  порукою 
наступних Поручителів: 
      - Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» код 
за  ЄДРПОУ:  04713033,  місцезнаходження:  01034,  м.Київ,  вул.  Лисенка,  Б.6, 
зареєстровано:  Шевченківською  районною  у  місті  Києві  державною  адміністрацією 
29.12.1997 р.,; 
      -  Державного  підприємства  «Донецька  залізниця»  код  за  ЄДРПОУ:  01074957, 
місцезнаходження:  83000,  Донецька область,  Ворошиловський  район,  м.  Донецьк,  вул. 
Артема, 68, зареєстровано: Виконавчим комітетом Донецької міської ради 18.05.1998 р.; 
      -  Державного підприємства «Придніпровська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01073828, 
місцезнаходження:  49602,  Дніпропетровська  обл.,  м.  Дніпропетровськ,  проспект  Карла 
Маркса,  будинок  108,  зареєстровано:  Виконавчим  комітетом  Дніпропетровської  міської 
ради 30.12.1991 р..; 
      -  Державного  підприємства  «Одеська  залізниця»  код  за  ЄДРПОУ:  01071315, 
місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19, 
зареєстровано: Виконавчим комітетом Одеської міської ради 18.02.1998 р.; 



      -  Державного  територіально-галузевого  об’єднання  «Львівська  залізниця»  код  за 
ЄДРПОУ: 01059900, місцезнаходження: 79007, Львівська область, м. Львів, вул.. Гоголя, 
буд.1 , зареєстровано: Виконавчим комітетом Львівської міської ради 16.03.1992 р. 
      
      Поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному у обсязі солідарно 
відповідати  за  порушення  Емітентом  зобов’язань,  передбачених  Умовами  розміщення 
облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та 
строки, визначені у проспекті емісії облігацій. 
      Відповідальність  поручителів  обмежується  розміром загальної  номінальної  вартості 
випуску облігацій, який становить 300 000 000 (триста мільйонів) гривень. 
      Договір поруки є укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів 
Емітента, відповід но до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України. 
      
      Між Емітентом та Поручителями відносин контролю немає
      10.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець 
звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів): 
      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду 
перебувають у процесі розміщення - немає.
      10.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій), якщо 
емітентом прийнято рішення у поточному році провести такий додатковий випуск: 
      Додаткового випуску емісійних цінних паперів (окрім акцій) не було.
      10.3. Інформація про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі 
протягом звітного  періоду,  внутрішні  та  зовнішні  ринки,  на  яких  здійснюється  торгівля 
цінними паперами. 
      
      Операційним управлінням ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 14 лютого 2012 року прийнято 
рішення № 1402/2012/02  про переведення відсоткових  іменних забезпечених  облігацій 
Південної  залізниці  серії  В  до  Котирувального  списку  ПФТС  2-го  рівня  лістингу  у 
відповідності  з  пунктом  5.28.  Правил  ПАТ  «Фондова  біржа  ПФТС».  Рішення  набуває 
чинності з 15 лютого 2012 року. 
      Співвідношення  частки  облігацій,  щодо  яких  вчинена  дія  лістингу,  до  загального 
розміру випуску облігацій серії В складає 100%. 
      Випуск  облігацій  серії  В  Південної  залізниці  зареєстровано  Державною  комісією  з 
цінних  паперів  та  фондового  ринку  20  жовтня  2011  року  за  №  161/2/11,  дата  видачі 
свідоцтва – 25 січня 2012 року. 
      Номінальна  вартість  облігацій  −  1  000  (одна  тисяча)  гривень,  кількість  −  300  000 
(триста тисяч) штук. 
      
      -  повне  найменування  організатора  торгівлі  :  Публічне  акціонерне  товариство 
“Фондова біржа ПФТС”; 
      
      -  дата  укладення  і  номер  договору,  на  підставі  якого  організатором  торгівлі 
здійснюється лістинг цінних паперів емітента: договір від 14 лютого 2012 року б/н з ПАТ 
«Фондова біржа ПФТС»; 
      
      - вид, форма випуску,  форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до 
лістингу  організатора  торгівлі  –  відсоткові,  іменні,  забезпечені  облігації  у 
бездокументарній формі; 
      
      -  назва  котирувального  списку,  до  якого  включені  цінні  папери  емітента  - 
котирувальний список ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності  з  пунктом 5.28.  Правил 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 
      10.4.  Емітенти  -  відкриті  (публічні)  акціонерні  товариства,  прості  іменні  акції  яких 
допущені  до  торгівлі  організатором  торгівлі,  вказують  інформацію  про  ринкову 
капіталізацію емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового 
контракту на організаторі торгівлі. 
      Південна залізниця не є акціонерним товариством.



      10.5. Повне найменування та місцезнаходження особи, що веде облік права власності 
на цінні папери емітента у депозитарній системі України, дата і номер ліцензії на цей вид 
діяльності. 
      Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів" , код 
ЄДРПОУ 35917889, місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г, ліцензія 
АВ №498004 від 19.11.2009 р. - депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів. 
      Протягом звітного періоду змін особи, що веде облік права власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі України, не було. 
      10.6.  Інформація  про  цінні  папери  емітента,  які  перебувають  в  обігу  за  межами 
України. 
      Цінних паперів емітента, які перебувають в обігу за межами України, немає.
      10.7. Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) 
      Інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) не випускалися

 



Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

 



Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
      
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо 
майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій 
емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у 
тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення 
певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози 
органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в 
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох 
причин.
      Розділ XII «Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента» 
      12.1. Застереження 
      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх 
подій та/або дій, перспектив розвитку галузі  економіки, в якій емітент здійснює основну 
діяльність,  і  результатів  діяльності  емітента,  у  тому числі  планів  емітента,  ймовірності 
настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися 
на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в 
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. 
      
      12.2.  Інформація  про  основні  зміни  у  фінансово-господарській  діяльності  емітента 
протягом звітного  періоду,  чинники,  які  спричинили  такі  зміни,  із  зазначенням рівня  їх 
впливу на всю сукупність змін, а також очікування щодо тенденцій подальших змін. 
      За І квартал залізниця виконала вантажообіг у розмірі 5 179,4 млн.т-км (на 3,3% нижче 
рівня І кварталу 2011 року) та пасажирообіг у розмірі 1 256,2млн. пас-км ( на 2,1% вище 
рівня І кварталу 2011 року). 
      Перевезено 23 847,7 тис. тонн вантажів (на 10,3% нижче І кварталу 2011 року). 
      Перевезено 17,2 млн. пасажирів (на 2% нижче І кварталу 2011 року). 
      
      12.3.  Інформація  про  витрати,  які  були  понесені  емітентом  за  звітний  період 
наростаючим підсумком з початку звітного року з метою покращення майнового стану та 
результатів  господарської  діяльності,  розвитку  виробництва,  у  тому  числі  капітальні 
витрати на такі цілі, із зазначенням джерел їх покриття. 
      За  підсумками  фінансово-економічної  діяльності  за  І  квартал  2012  року  залізниця 
спрацювала прибутково, з рентабельністю перевезень 14,1%. 
      Фінансовий  результат  до  оподатковування  прибутковий  у  сумі  77,8  млн.грн.,  що 
більше плану на 127 млн.грн (запланований збиток у 49,2 млн.грн.) та І кварталу 2011 
року  на 32,3  млн.грн.  Отриманий чистий  прибуток  по залізниці  за  І  квартал  склав  4,9 
млн.грн. проти 1,3 млн.грн. отриманих за 1 квартал 2011 року. 
      Доходи, отримані від звичайної діяльності менше запланованих на 1%, та збільшені 
проти показників І кварталу 2011 року на 195,5 млн.грн. (на 13,8%), та складають 1 607,6 
млн.грн. 
      Витрати  звичайної  діяльності  становлять  1  408,6  млн.грн.,  що  менше  планових 
показників  на 73,1 млн.грн.,  та більші  за  показники І  кварталу минулого року на 162,4 
млн.грн. (на 13%). 
      Темпи росту доходів перевищують темпи росту витрат. 
      Забезпечено  виконання  встановлених  завдань  зі  сплати  податків  та  обов’язкових 
зборів до бюджету та цільових фондів. За І квартал сплачено податків і зборів на суму 
433,1 млн. грн. 
      
      12.4. Позитивні та негативні тенденції у виробництві, реалізації, обороті та накопиченні 
запасів,  собівартості,  цінах  реалізації  з  початку  поточного  року.  Необхідно  розкрити 
інформацію про будь-які відомі тенденції, події або невизначеності, які можуть мати вплив 
на господарську діяльність та фінансовий стан емітента в поточному році. 
      
      На господарську  діяльність  та  фінансовий  стан  емітента  в  поточному році  можуть 
вплинути наступні фактори: політична та економічна нестабільність, можливе підвищення 



собівартості металопродукції, зростання цін на енергоносії (в т.ч. дизпаливо), матеріали та 
послуги. 

 



Інформація про осіб, що підписують документ
      

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що 
містяться у квартальній інформації.

Посада керівника емітента Начальник
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Остапчук Віктор Миколайович

Посада головного бухгалтера емітента
Начальник фінансово-економічної 
служби

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера 
емітента Журавель Валентина Кирилівна



Узагальнені дані квартальної інформації

 



1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01072609
1.1.2. Повне найменування Державне підприємство "Південна залізниця" 
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) Південна залізниця
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Державне підприємство
1.1.5. Поштовий індекс 61052
1.1.6. Область Харківська
1.1.7. Район

1.1.8. Населений пункт м.Харків
1.1.9. Вулиця вул. Червоноармійська
1.1.10. Будинок 7
1.1.11. Корпус

1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва виписка серія ААВ №575098
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 19.04.2012
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Харківської міської Ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 1863255000.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 1863255000.00

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку
Поточний 
рахунок

Валюта

1 2 3 4
Харківська філія АБ "Експрес - Банк" 350716 26007000002 грн
Харківська філія АБ "Експрес - Банк" 350716 26007000002 дол. США

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД

1 2
Вантажний залізничний транспорт 49.20
Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 49.10
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 49.31
Транспортне оброблення вантажів 52.24
Фінансовий лізинг 64.91

 



2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові

1 2 3
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 



3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне 
найменування

Організаційно-
правова
форма

Іденти-
фікацій-

ний
код за

ЄДРПОУ

Місцезнаходження, 
міжміський код, 
телефон, факс

Вид
діяльності

Назва 
державного 
органу, що 

видав 
ліцензію або 

інший 
документ на 

цей вид 
діяльності

Дата 
видачі
ліцензії

або 
іншого

документа

Номер
ліцензії

або іншого
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
Приватне 
акціонерне 
товариство 
"Всеукраїнський 
депозитарій 
цінних паперів"

Акціонерне 
товариство

35917889

04107, м.Київ, 
вул.Тропініна,7г, 
тел. /факс 044-585-42-
40

Депозитарна діяльність 
депозитарію цінних 
паперів

Державна 
комісія з 
цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

19.11.2009 АВ №498004

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Аудиторська 
фірма "Транс-
Аудит"

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю

31895956

79023, м.Львів, 
вул.Чернівецька, 17б, 
тел. /факс 032-298-02-
13

Аудиторська діяльність
Аудиторська 
палата 
України

23.04.2002
свідоцтво 
№2866

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Спарта Капітал"

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю

35746303

01133, м.Київ, бульвар 
Лесі Українки, 7-Б, 
приміщення 104, тел. 
044-220-00-14, факс 
044-220-00-13

Діяльність з торгівлі 
цінними паперами. 
Андерайтинг.

Державна 
комісія з 
цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

11.08.2009 АВ 483561

Публічне 
акціонерне 
товариство 
"Фондова біржа 
"Перспектива"

Акціонерне 
товариство

33718227

49000, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.Леніна, буд.30, 
тел. 056-373-95-94, 
факс 056-373-97-84

Діяльність з організації 
торгівлі на фондовому 
ринку

Державна 
комісія з 
цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

31.08.2009 АВ 483591

Публічне 
акціонерне 
товариство 
"Фондова біржа 
ПФТС"

Акціонерне 
товариство

21672206

03150, м.Київ, 
вул.Червоармійська, 
буд.72, офіс 6, 96 тел. 
044-277-50-00, факс 
044-277-50-01

Діяльність з організації 
торгівлі на фондовому 
ринку

Державна 
комісія з 
цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

10.06.2011 АВ 581354

Публічне Акціонерне 09807750 61050, м.Харків, Діяльність з цінними Державна 12.01.2010 АВ №507197



акціонерне 
товариство 
"УкрСиббанк"

товариство

пр.Московський, 
буд.60, тел. 044-537-
49-25, факс 044-537-
49-25

паперами. Брокерська 
діяльність.Андерайтинг

комісія з 
цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Рейтингове 
агенство "ІВІ - 
РЕЙТИНГ"

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю

33262696

03680, м.Київ, вул. 
Горького, 172, 
оф.1014, тел. 044-362-
90-84, факс 044-521-
20-15

70.22 Консультування з 
питань комерційної 
діяльності і керування

Державна 
комісія з 
цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

12.04.2010

свідоцтво про 
включення до 
Державного 
реєстру 
уповноважених 
рейтингових 
агенств №3

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується 
емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які 
надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних 
осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 



4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації

випуску

Номер
свідоцтва 

про
реєст-
рацію

випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер

Тип 
цінного 
папера

Форма
існування

Форма
випуску

Номі-
нальна

вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному

капіталі
(відсотки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва 

про
реєст-
рацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував 
випуск

Номі-
нальна

вартість
(грн)

Кількість 
у 

випуску 
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Відсоткова 
ставка за 

облігаціями 
(відсотки)

Строк 
виплати 
відсотків

Дата пога-
шення 
облі-
гацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20.10.2011 161/2/11

Державна 
комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

1000 300000 бездокументарна іменні 300000000 14.5

Відсотковий 
період 91 

день. 
Термін 

виплати 
процентів з 
31.01.2012 

по 
29.10.2014

29.10.2014

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата
реєстрації

випуску

Номер
свідоцтва 

про
реєст-
рацію

випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Номі-
нальна

вартість
(грн)

Кількість
у 

випуску
(шт.)

Форма 
існування

Форма 
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9



4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації

випуску

Номер
свідоцтва 

про
реєст-
рацію

випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Номі-
нальна

вартість
(грн)

Кількість
у 

випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Найме-
нування
товару 

(послуги),
під який

здійснено
випуск

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних 
сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата 
випуску

Вид 
цінних 
паперів

Обсяг 
випуску

Обсяг 
розміщених 

цінних 
паперів на 
звітну дату 

(грн)

Умови обігу та погашення

1 2 3 4 5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ 
з/п

Дата 
зарахування 

акцій на 
рахунок 
емітента

Кількість 
акцій, що 

викуплено 
(шт.)

Дата 
реєстрації 
випуску 

акцій, що 
викуплено

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 
акцій, що 

викуплено

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск 

акцій, що викуплено

Частка у 
статутному 

капіталі 
(відсотки)

1 2 3 4 5 6 7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів 
цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій



сертифікатів інших цінних паперів (окремо 
щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів 
цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо 
щодо кожного виду цінних паперів)

 



5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових 
цінних паперів

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування особи 
гаранта

Ідентифі-
каційний

код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

1 2 3 4 5

20.10.2011 161/2/11
Державне територіально-
галузеве об"єднання "Південно-
Західна залізниця"

04713033 01034, м.Київ, вул. Лисенка, 6

20.10.2011 161/2/11
Державне підприємство 
"Донецька залізниця"

01074957
83000, м.Донецьк, вул. Артема, 
68

20.10.2011 161/2/11
Державне підприємство 
"Одеська залізниця"

01071315
65012, м.Одеса, вул. 
Пантелеймонівська, 19

20.10.2011 161/2/11
Державне територіально-
галузеве об"єднання "Львівська 
залізниця"

01059900 79007, м.Львів, вул. Гоголя, 1

20.10.2011 161/2/11
Державне підприємство 
"Придніпровська залізниця"

01073828
49602, м.Дніпропетровськ, пр. 
Карла Маркса, 108

      Облігації  відповідно  до  договору  поруки  забезпечуються  порукою  вказаних 
Поручителів. 

 



6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування 
основних засобів

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні 
засоби

(тис. грн)

Основні засоби, всього
(тис. грн)

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого 
призначення

13207208 13015252 13207208 13015252

будівлі та споруди 6301030 6227522 6301030 6227522
машини та 
обладнання

2105884 2067872 2105884 2067872

транспортні засоби 3492644 3422111 3492644 3422111
інші 1307650 1297747 1307650 1297747
2. Невиробничого 
призначення

131668 131026 131668 131026

будівлі та споруди 121146 120365 121146 120365
машини та 
обладнання

5196 5327 5196 5327

транспортні засоби 23 34 23 34
Інші 5303 5300 5303 5300
Усього 13338876 13146278 13338876 13146278

 



7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

1 2 3
Розрахункова вартість чистих 
активів

10300931 10349270

Статутний капітал 1886462 1863255
Скоригований статутний 
капітал

1886462 1863255

Опис*

Розрахунок вартості чистих активів 
відбувався відповідно до 

методичних рекомендацій ДКЦПФР 
(рішення №485 від 17.11.2004 року) 

та Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 2"Баланс", 

затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України 

31.03.99 №87. Визначення вартості 
чистих активів проводилося за 

формулою: Чисті активи = 
Необоротні активи + Оборотні 

активи + Витрати майбутніх 
періодів - Довггострокові 

зобов"язання - Поточні 
зобов"язання - Забезпечення 
наступних виплат і платежів - 

Доходи майбутніх періодів

Висновок**

Розрахункова вартість чистих 
активів більше статутного капіталу. 

Це відповідає вимогам статті 155 
п.3 Цивільного кодексу України.

 



8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного 
періоду.

Дата 
вчинення 

дії

Дата 
оприлюднення 
повідомлення

Вид інформації

1 2 3

14.02.2012 15.02.2012
Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій 
біржі



Фінансова звітність

 



Баланс
на 31.03.2011

Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 17842 17157
     первісна вартість 011 41174 41747
     накопичена амортизація 012 (23332) (24590)
Незавершені капітальні інвестиції 020 703304 1066546
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 13338876 13146278
     первісна вартість 031 1219396888 1219276651
     знос 032 (1206058012) (1206130373)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

040

     інші фінансові інвестиції 045 53382 53382
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 9034 9111
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 14122438 14292474
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 500872 502185
Поточні біологічні активи 110 3 6
Незавершене виробництво 120 14906 37559
Готова продукція 130 75375 101819
Товари 140 6356 5657
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 73804 80904
     первісна вартість 161 73804 80904
     резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 361 317924
     за виданими авансами 180 1460929 2292924
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200 2943 8115
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 11806 12764



Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 50794 41893
     - у т.ч. в касі 231 122 86
     в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 424055 216798
Усього за розділом II 260 2622204 3618548
III. Витрати майбутніх періодів 270 3557 10039
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 74 9
Баланс 280 16748273 17921070
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1886462 1863255
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 5598397 5440070
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2864485 2997615
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 10349344 10300940
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 139132 97374
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430 139132 97374
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 2244170 2979411
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 300000 300000
Відстрочені податкові зобов'язання 460 66926 98932
Інші довгострокові зобов'язання 470 534744 414648
Усього за розділом III 480 3145840 3792991
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 315000 273000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 356662 416844
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1109698 1033353
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 95960 93804
     з бюджетом 550 165205 48630
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 41083 58379
     з оплати праці 580 77892 114866
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600 941756 1672167
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання 610 7937 9905
Усього за розділом IV 620 3111193 3720948
V. Доходи майбутніх періодів 630 2764 8817



Баланс 640 16748273 17921070

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 



Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2011 року

Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

010 1912197 1724375

Податок на додану вартість 015 (154002) (173542)
Акцизний збір 020
     025 (31) (24)
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

035 1758164 1550809

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (1488278) (1316522)
Валовий:
     прибуток 050 269886 234287
     збиток 055
Інші операційні доходи 060 42639 46368
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати 070 (51457) (46526)
Витрати на збут 080 (964) (1268)
Інші операційні витрати 090 (96417) (80220)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності

091

Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 163687 152641
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 1403
Інші доходи 1 130 18728 12631
Фінансові витрати 140 (104592) (104885)
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 (16217)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:
     прибуток 170 77823 45573
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок 
припинення діяльності

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок 
припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (72950) (44223)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:



     прибуток 190 4873 1350
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 4873 1350
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 578694 490924
Витрати на оплату праці 240 500903 430816
Відрахування на соціальні заходи 250 190223 164926
Амортизація 260 230932 227659
Інші операційні витрати 270 129672 130491
Разом 280 1630424 1444816
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

1 З рядка 130 графа 3
Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 
(131)

 



Примітки до звітів


