
Титульний аркуш

Державне підприємство "Південна залізниця" 

Квартальна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Директор (з фінансових та 
економічних питань)

О.М.Козир

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, 
та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії.

(дата)

23.10.2015
М.П.

за          квартал              року3 2015

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

01072609
вул.Червоноармійська, 7, м.Харків, 61052

057-724-47-08, 057-724-47-09, 057-724-14-52

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

(дата)

23.10.2015

2. Квартальна 
інформація розміщена 
на сторінці

в мережі 
Інтернет (дата)

23.10.2015

(адреса сторінки)

http://www.pz.gov.ua

Державне підприємство
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента

X5. Інформація про посадових осіб емітента
X6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

7. Відомості про цінні папери емітента:
    1) інформація про випуски акцій емітента;

X    2) інформація про облігації емітента;
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного 
періоду
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів

X16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:  Державне підприємство «Південна залізниця» знаходиться 100% у державній 
власності.
Південна залізниця протягом звiтного перiоду не брала участi в створенi юридичних осiб, тому 
така інформація не наводиться.
Південна залізниця не є акціонерним товариством,  тому не має посади корпоративного 
секретаря .
Південна залізниця  не випускала інших цінних паперів, крім процентних облігацій, тому 

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

X    1) інформація про зобов'язання емітента
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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інформація про випуски акцій, про інші цінні папері, випущені емітентом, про похідні цінні 
папери емітента та звіт про стан об’єкта нерухомості не наводиться.
"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про 
собівартість реалізованої продукції" не заповнювалися, так як залізниця не займається видами 
діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та 
розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
Зобов'язання за сертифікатами ФОН, за іпотечними цінними паперами, іншими цінними 
паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права у залізниці відсутні. 
Залізниця не складала квартальну фінансову звітність за МСБО.
Квартальна інформація емітента та звітність  за 3 квартал 2015 року підписана директором (з 
фінансових та економічних питань) Південної залізниці Козир О.М. на підставі наказу 
начальника Південної залізниці про розподіл обов’язків та довіреності.
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

49.20

49.10

49.31

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
Вантажний залізничний транспорт

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

4. Територія (область) Харкiвська

відсутнє

04.03.1992

1817756000,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

1006. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

422448. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   Державне підприємство “Південна залізниця” (надалі – 
Залізниця) засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства 
інфраструктури України, підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту 
України.
Керівництво Залізницею здійснює її начальник - голова комісії з реорганізації, який 
призначається на посаду Кабінетом Міністрів України згідно з чиним законодавством за 
поданням Уповноваженого органу управління (Міністерство інфраструктури України). 
Уповноважений орган управління з начальником Залізниці укладає контракт. 
      Керівництво Залізницею забезпечується начальником залізниці  - головою комісії з 
реорганізації через Управління Залізниці – відокремлений апарат, організаційна структура якого 
затверджується начальником Залізниці. 
      Начальник залізниці  - голова комісії з реорганізації самостійно вирішує питання діяльності 
Залізниці за винятком тих, що віднесені Статутом або чинним законодавством до компетенції 
інших органів управління.
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11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння 
публічного акцiонерного товариства 
"Державний ощадний банк України"
351823

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння 
публічного акцiонерного товариства 
"Державний ощадний банк        України"
351823

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26007300003451

26007300003451
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5
Ліцензія (спеціальний 
дозвіл) на користування 
надрами

№2776 27.08.2002 Міністерство екології та 
природних ресурсів України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по 
закінчінні дії

28.08.2017

Ліцензія (спеціальний 
дозвіл) на користування 
надрами

№2775 27.08.2002 Міністерство екології та 
природних ресурсів України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): по закінченні буде 
подовжено

27.08.2017

Ліцензія (спеціальний 
дозвіл) на користування 
надрами

№2774 27.08.2002 Міністерство екології та 
природних ресурсів України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по 
закінчінні дії

27.08.2017
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1 2 3 4 5
Ліцензія (спеціальний 
дозвіл) на користування 
надрами

№4112 27.11.2006 Державна служба геології та 
надр України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 

27.11.2026

Централізоване 
водопостачання та 
водовідведення

АГ №500063 27.04.2012 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері 
комунальних послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 13.01.2012; 
буде подовжено по закінчінні дії

12.01.2017

Постачання електричної 
енергії за регульованим 
тарифом

АД №036317 07.05.2012 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері 
енергетики (НКРЕ)

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 03.09.1997 - 
необмежений
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1 2 3 4 5
Передача електричної 
енергії місцевими 
(локальними) 
електричними мережами

АД №036318 07.05.2012 Національна комісія , що 
здійснює державне 
регулювання у сфері 
енергетики (НКРЕ)

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 04.06.1997 - 
необмежений
Здійснення господарської 
діяльності у будівництві, 
пов’язаної із створенням 
об’єктів архітектури (за 
переліком робіт згідно з 
додатком)

АД № 035916 14.05.2012 Інспекція державного 
архітектурно-будівельного 
контролю у м.Києві

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): знаходиться на 
переоформленні

19.10.2015

Придбання, зберігання, 
використання 
прекурсорів (списку 2 
таблиці IV) "Переліку 
наркотичних 
засобів,психотропних 
речовин і прекурсорів"

АД №037126 17.05.2012 Державна служба України з 
контролю за наркотиками

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строком дії з 
28.04.2012, буде подовжено по закінчінні дії

10.03.2016
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1 2 3 4 5
Надання послуг з 
перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів, 
багажу залізничним 
транспортом

АВ №548960 21.05.2012 Міністерство інфраструктури 
України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 01.02.2010 - 
необмежений
Проектування, монтаж, 
технічне обслуговування 
засобів протипожежного 
захисту та систем 
опалення, оцінка 
протипожежного стану 
об'єктів (вогнезахисне 
просочування, технічне 
обслуговування 
первинних засобів 
пожежогасіння)

 АД №037606 01.06.2012 Державна інспекція 
техногенної безпеки України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 08.07.2010 - 
необмежений
Здійснення медичної 
практики

АГ №598823 14.06.2012 Міністерство охорони 
здоров'я України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строком дії: з 
03.05.2012 - необмежений
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1 2 3 4 5
Надання послуг у галузі 
технічного захисту 
інформації

АВ №617997 05.07.2012 Адміністрація державної 
служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії:з 15.12.2011 - 
необмежений
Надання послуг з 
перевезення пасажирів і 
небезпечних вантажів 
автомобільним 
транспортом

АД №065262 23.08.2012 Державна інспекція на 
автомобільному транспорті 
Міністерство інфраструктури 
України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 08.08.2012 – 
необмежений
Використання джерел 
іонізуючого 
випромінювання

АА №000447 19.09.2012 Східна держінспекція з 
ядерної та радіаційної безпеки 
держінспекції ядерного 
регулювання України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): знаходиться на 
переоформленні

19.09.2015
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1 2 3 4 5
Надання послуг з 
охорони власності та 
громадян

АЕ №262535 25.04.2013 Міністерство внутрішніх 
справ України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 
18.03.2013  -  необмежений
Надання послуг фіксов. 
міжміського телефон. 
зв'язку з правом техніч. 
обслуговув. та 
експлуатації 
телекомунікац. мереж і 
надання в користування 
каналів електрозв'язку на 
території м.Харків , 
Харків. обл., м.Полтава 
та Полтав. обл., м.Суми 
та Сум.. обл.

АЕ №269193 03.07.2013 Національна комісія, що 
здійснює регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 05.09.2013, 
буде подовжено по закінчінні дії

04.09.2018

Господарська діяльність 
з постачання теплової 
енергії

АЕ №199593 06.09.2013 Полтавська обласна державна 
адміністрація

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по 
закінчінні дії

05.09.2018
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Господарська діяльність 
з транспортування 
теплової енергії

АЕ №199592 06.09.2013 Полтавська обласна державна 
адміністрація

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по 
закінчінні дії

05.09.2018

Господарська діяльність 
з виробництва теплової 
енергії

АЕ №199589 06.09.2013 Полтавська обласна державна 
адміністрація

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по 
закінчінні дії

05.09.2018

Господарська діяльність 
з транспортування 
теплової енергії

АЕ №199591 06.09.2013 Полтавська обласна державна 
адміністрація

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по 
закінчінні дії

05.09.2018
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Господарська діяльність 
з постачання теплової 
енергії

АЕ №199590 06.09.2013 Полтавська обласна державна 
адміністрація

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): буде подовжено по 
закінчінні дії

05.09.2018

Надання послуг 
фіксованого місцевого 
телефонного зв'язку з 
ємністю мережі до 1000 
номерів з правом 
технічного 
обслуговування та 
експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 
користування каналів 
електрозв'язку на 

АЕ №269486 15.10.2013 Національна комісія, що 
здійснює регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії: з 17.09.2013, 
буде подовжено по закінчінні дії -

17.09.2018

Надання послуг 
фіксован. місцевого 
телефон. зв'язку з 
ємністю мережі понад 
10000 номерів з правом 
технічного 
обслуговування та 
експлуатації 
телекомунікац. мереж і 
надання в користування 
каналів електрозв'язку на 
території Сумськ. та 

АЕ №269484 15.10.2013 Національна комісія, що 
здійснює регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 17.09.2013, 
буде подовжено по закінчінні дії

17.09.2018
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Надання послуг 
фіксованого місцевого 
телефонного зв'язку з 
ємністю мережі понад 
10000 номерів з правом 
технічного 
обслуговування та 
експлуатації 
телекомунікац. мереж і 
надання в користування 
каналів електрозв'язку на 
території м.Харків та 

АЕ №269485 15.10.2013 Національна комісія, що 
здійснює регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії:  17.09.2013, 
буде подовжено по закінчінні дії

17.09.2018

Ліцензія (спеціальний 
дозвіл) на корстування 
надрами

№5908 19.02.2014 Державна служба геології та 
надр України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 

19.02.2034

Проектування, монтаж, 
технічне обслуговування 
засобів протипожежного 
захисту та систем 
опалення, оцінка 
протипожежного стану 
об'єктів: а саме 
вогнзахисне 
просочування, монтаж 
систем пожеж. сигналіз., 
оповіщування про 
пожежу та управління 

АЕ 291728 27.03.2014 Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 08.07.2010 
року - необмежений
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Митна брокерська 
діяльність

АЕ №523213 11.09.2014 Державна фіскальна служба 
України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії з 11.09.2014 - 
необмежений
Надання освітніх послуг 
навчальними закладами, 
пов'язаних з одержанням 
професійної освіти на 
рівні кваліфікаційних 
вимог до професійно-
технічного навчання, 
перепідготовки,підвищен
ня кваліфікації (з 
додатками)

АЕ №636340 05.05.2015 Міністерство освіти і науки 
України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Термін дії вказано в 
додатку за кожною спеціальністю
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента
Начальник залізниці - голова комісії з реорганізації

Уманець Микола Григорович

--, --, , --
1964
Вища, Харківський інститут інженерів залізничного транспорту 1991 рік, 
кандидат технічних наук

32

Державне підприємство "Південна залізниця", головний інженер - перший заступник 
начальника державного підприємства "Південна залізниця"

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Начальник залізниці  - голова комісії з реорганізації Уманець М.Г. призначений на 
посаду розпорядженням КМУ від 11.06.2014 року №549-р, наказом Укрзалізниці від 17.06.2014 
№791/ос, діє на підставі Статуту державного підприємства "Південна залізниця", контракту, 
укладеному з Міністерством інфраструктури України від 21.08.2014 №4-IV (термін дії до 
20.08.2017 року), наказу залізниці від 14.07.2014 №277/Н «Про організацію виконання постанови 
КМУ від 25.06.2014 №200 та утворення комісії з реорганізації державного підприємства 
«Південна залізниця»:
- самостійно вирішує питання діяльності Залізниці за винятком тих, що віднесені Статутом або 
чинним законодавством до компетенції інших органів управління; - діє без довіреності від імені 
Залізниці, представляє її в усіх установах та організаціях;
- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;
- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточний, валютний та інші 
рахунки;
- несе повну відповідальність за стан та діяльність Залізниці;
- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;
- за погодженням з Уповноваженим органом управління затверджує штатний розпис в частині 
керівного складу та організаційну структуру Залізниці;
- заверджує положення про відокремлені структурні підрозділи Залізниці та структурні 
підрозділи апарату управління Залізниці;
- призначає на посаду і звільняє з посади начальників відокремлених структурних підрозділів 
Залізниці керівників та спеціалістів структурних підрозділів аппарату управління Залізниці. 
Призначення на посаду керівних працівників Управління Залізниці здійснюється згідно зі 
штатним розписом та чинною номенклатурою посад;
- несе персональну відповідальність за організацію додерження законодавства з охорони праці та 
пожежної безпеки;
- визначає та забезпечує реалізацію політики безпеки у сфері охорони праці, пожежної та 
екологічної безпеки, безпеки руху.
Повноваження та обов'язки начальника залізниці визначені Статутом залізниці та контрактом. 
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини начальник залізниці не має.
Стаж керівної роботи (років) - 17 років, з них на посаді: заступника начальника Південної 
залізниці по рухомому складу і матеріально-технічному постачанню - 8 років,  головного 
інженера - першого заступника начальника державного підприємства "Південна залізниця" -  3 
роки,  начальника Південної залізниці - 1 рік
Попередні посади: заступник начальника Південної залізниці по рухомому складу і матеріально-
технічному постачанню, головний інженер - перший заступник начальника державного 
підприємства "Південна залізниця".
Начальник залізниці не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Начальник 
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
залізниці на надав згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, паспортних даних.

Директор (з фінансових та економічних питань)

Козир Ольга Михайлівна

--, --, , --
1967
вища, Харківський інститут інженерів транспорту, 1988 рік, кандидат 
економічних наук

26

Державне підприємство "Південна залізниця", заступник начальника Південної залізниці з 
економічних питань

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Козир О.М. призначена на посаду: директор (з фінансових та економічних питань) 
Південної залізниці з 01.09.2014 року наказом генерального директора Укрзалізниці від 
26.08.2014 року №1973/ос, наказом начальника Південної залізниці від 26.08.2014 року №307-ос. 
Повноваження та обов'язки директора (з фінансових та економічних питань), як посадової 
особи, визначені Наказом про розподіл обов"язків між начальником залізниці, його 
заступниками, головним інженером залізниці та головними спеціалістами залізниці; діє на 
підставі довіреності начальника Південної залізниці.
Директор (з фінансових та економічних питань) організовує, удосконалює та контролює:
-фінансово-економічну роботу на залізниці, у тому числі поточне і перспективне прогнозування 
основних економічних та фінансових показників експлуатаційної і господарської діяльності;
-контрольно-ревізійну роботу, бухгалтерський облік і звітність та їх правове забезпечення;
-розробку і виконання заходів зі стабілізації фінансового стану, удосконалення системи і методів 
господарського розрахунку стосовно до умов ринкових відносин; стимулювання праці, 
удосконалення її нормування і умов оплати, визначання робочого часу і часу відпочинку 
працівників залізниці. У взаємодії з профспілками забезпечує виконання зобов"язань Галузевої 
угоди та колективного договору залізниці;
-додержання на залізниці планової та фінансової дисціплини, організацію статистичного обліку 
та звітності, контроль за грошовими надходженнями від вантажних, пасажирських перевезень, 
підсобно-допоміжної діялбності та інших форм господарської діяльності, а також за цільовим 
використанням видатків у відповідності до встановлених завдань структурних підрозділів 
залізниці.
Координує роботу з банками.
Має право першого підпису на всіх банківських та інших фінансових документах. Змін у 
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини Козир О.М. не має.
Стаж керівної роботи (років) - 16 років, з них на посаді заступника начальника Південної 
залізниці з економічних питань - 9 років, директора (з фінансових та економічних питань) - 1 рік.
Попередні посади: начальник фінансово - економічної служби Південної залізниці,  заступник 
начальника Південної залізниці з економічних питань 
Козир О.М. не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Козир О.М. не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, паспортних 
даних.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Начальник фінансово - економічної служби Південної залізниці

Журавель Валентина Кирилівна

--, --, , --
1955
Вища, Харківський інститут інженерів транспорту 1993 рік

41

Державне підприємство "Південна залізниця", перший заступник начальника фінансово - 
економічної служби Південної залізниці

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8. Опис:  Начальник фінансово - економічної служби залізниці Журавель В.К. призначена 
наказом генерального директора Укрзалізниці від 10.01.2006 проку №18/ос, наказом начальника 
Південної залізниці від 11.01.2006 року №126-ос.
Повноваження та обов'язки начальника фінансово - економічної служби залізниці Журавель 
В.К., як посадової особи, визначені Положенням про фінансово - економічну службу залізниці . 
Начальник фінансово – економічної служби виконує функції головного бухгалтера залізниці, має 
право другого підпису на всіх банківських та інших фінансових документах залізниці. 
Користується правами та несе відповідальність у відповідності із нормативними актами з питань 
організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Спрямовує і координує діяльність інших 
служб і структурних підрозділів залізниці з фінансово-економічних питань, несе відповідальність 
за реалізацію покладених на фінансово – економічну службу завдань і виконання нею своїх 
функцій.
Під час відсутності директора (з фінансових та економічних питань) виконує його обов"язки. 
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Журавель В.К. не має.
Стаж керівної роботи (років) - 13 років, з них на посаді начальника фінансово - економічної 
служби Південної залізниці - 9 років
Попередні посади: Перший заступник начальника фінансово - економічної служби Південної 
залізниці
Журавель В.К. не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Журавель В.К. не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, паспортних 
даних.
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма
332626963. Код за ЄДРПОУ

м.Київ4. Місцезнаходження
№35. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

12.04.20106. Дата видачі ліцензії або іншого документа
044-362-90-847. Міжміський код та телефон
044-521-20-15    факс

Юридична особа, яка уповноважена здійснювати 
рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів

8. Вид діяльності

9. Опис:  Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств 
№3 від 12.04.2010

Товариство з обмеженою відповідальністю

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "ПФТС"1. Найменування
2. Організаційно-правова форма

216722063. Код за ЄДРПОУ
м.Київ4. Місцезнаходження

АД № 0344215. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
11.06.20126. Дата видачі ліцензії або іншого документа
044-277-50-007. Міжміський код та телефон
044-277-50-01    факс

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку 
(фондова біржа)

8. Вид діяльності

9. Опис:  строк дії ліцензії з 05.03.2009 по 05.03.2019

Акціонерне товариство

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк 
"Експрес-Банк"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма
200531453. Код за ЄДРПОУ

мКиїв4. Місцезнаходження
АЕ №1851365. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

17.10.20126. Дата видачі ліцензії або іншого документа
044-309-68-677. Міжміський код та телефон
044-309-68-67    факс

Юридична особа, уповноважена емiтентом виплачувати 
дохiд за його цiнними паперами

8. Вид діяльності

9. Опис:  Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами -
брокерська діяльність - термін дії ліцензії АЕ №185136 необмежений
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами -
андеррайтинг - термін дії ліцензії АЕ №185156 з 17.10.2012 - необмежений
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерська 
діяльність термін дії ліцензії АЕ №185137 з 17.10.2012 - необмежений

Акціонерне товариство
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент (продовження)

Приватне акціонерне товариство "Національний 
депозитарій України"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма
303707113. Код за ЄДРПОУ

м.Київ4. Місцезнаходження
АВ №5813225. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

25.05.20116. Дата видачі ліцензії або іншого документа
044-279-60-517. Міжміський код та телефон
044-279-60-51    факс

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю

8. Вид діяльності

9. Опис:  н/д

Акціонерне товариство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська 
фірма "Харків"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма
226280473. Код за ЄДРПОУ

місто Харків4. Місцезнаходження
Свідоцтво №01865. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

26.01.20016. Дата видачі ліцензії або іншого документа
057-714-09-177. Міжміський код та телефон
057-728-57-27    факс

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi 
послуги емiтенту

8. Вид діяльності

9. Опис:  Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів видане 
Аудиторською палатою України 26.01.2001 №0186, строк дії подовжено до 04.11.2015.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НЦКПФР від 10.10.2013 
№П000172, строк дії до 04.11.2015.

Товариство з обмеженою відповідальністю
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Дата 
реєстрації
 випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск

Облігації 
(відсоткові, 

цільові, 
дисконтні)

Номінальна 
вартість 

(грн)

Кількість 
у випуску 

(шт.)

Форма 
існування та 

форма випуску

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Процентна
 ставка (у 
відсотках)

Термін 
виплати 

процентів

2. Інформація про облігації емітента
Дата 

погашення
 облігацій

Сума 
виплаченого 
процентного 

доходу за 
звітний період 

(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211
30.10.2012 255/2/12 Національна комісія з 

цінних паперів та 
фондового ринку

1000,00 330000 330000000,00 19 91 
календарний 
день

09.11.2015

Опис: Іменні, відсоткові, забезпечені порукою облігації серії С державного підприємства "Південна залізниця" фактично розміщені (дата закінчення розміщення - 08.05.2013 року) в 
кількості 330 000,0 шт. загальною номінальною вартістю 330 000 000,00 грн. Загальна сума, на яку розміщено облігації 330 000 000,00 грн. Кожен відсотковий період складає 91 
календарний день.
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії С № 255/2/12  дата реєстрації від 30.10.2012 року, дата видачі 27.05.2013 року
Згідно п.3.8 Проспекту емісії облігації серії С в кількості 97 500 шт номінальною вартістю 1000 грн за 1 штуку були пред’явлені власниками до викупу. Викуп було здійснено   
Емітентом особисто 12.05.2014. Загальна сума викупу склала 97 500 000,00 грн.
Продаж вдруге  викуплених облігацій в кількості 34 000 шт. загальною номінальною вартістю 34 000 000,00 грн було здійснено 12.09.2014 року. На теперішній час залишок 
викуплених облігацій в кількості 63 500 шт. залишається на рахунку емітента.
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Облігації серії С обертаються вільно на території України (фондові біржі: ПАТ 
"Фондова біржа ПФТС").
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутні
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації серії С знаходилися в лістингу з 30.05.2013 року (згідно рішення № 3005/2013/1 
операційного управління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 30 травня 2013 року про переведення відсоткових іменних забезпечених паперів ДП «Південна залізниця» до 
Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС»)   по 01.04.2015 року. 
01.04.2015 року ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення № 150401/00002 про переведення цінних паперів державного підприємства «Південна залізниця» серії С (ISIN 
4000148530) з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалістиногових паперів Біржового Списку.
Рiшення набуло чинностi з 02.04.2015 року.
Мета додаткової емісії: не було
Спосіб розміщення: Публічне розміщення відбулось через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС” (код ЄДРПОУ 21672206)
Дострокове погашення: не було.

відсоткові Бездокументарні 
іменні

37872315,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211
16.12.2013 260/2/2013 Національна комісія з 

цінних паперів та 
фондовогоринку

1000,00 50000 50000000,00 18 91 
календарний 
день

25.12.2016

Опис: Іменні, відсоткові, забезпечені порукою облігації серії D державного підприємства "Південна залізниця". Фактична дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій - 12 травня 2014 року в кількості 50 000,0 шт. загальною номінальною вартістю 50 000 000,00 грн. Загальна сума, на яку 
укладено договори з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій - 51 109 500,00 грн. Кожен відсотковий період складає 91 календарний день.
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії D № 260/2/2013 дата реєстрації 16.12.2013 року, дата видачі 26.05.2014.
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Облігації серії D обертаються вільно на території України (фондові біржі: ПАТ 
"Фондова біржа ПФТС")
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутні
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації серії D знаходилися в лістингу з 30.12.2014 року (згідно рішення № 141230/00001 
операційного управління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 30 грудня 2014 року про переведення відсоткових іменних забезпечених паперів ДП «Південна залізниця» до 
Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС»)   по 02.06.2015 року. 
02.06.2015 року ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення № 150602/00001 про переведення цінних паперів державного підприємства «Південна залізниця» серії D  з 
Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалістиногових паперів Біржового Списку.
Рiшення набуло чинностi з 03.06.2015 року.
Мета додаткової емісії: не було
Спосіб розміщення: Публічне розміщення  через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС” (код ЄДРПОУ 21672206)
Дострокове погашення: не було.

відсоткові Бездокументарні 
іменні

6732000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211
16.12.2013 261/2/2013 Національна комісія з 

цінних паперів та 
фондового ринку

1000,00 60000 60000000,00 18 91 
календарний 
день.

25.12.2016

Опис: Іменні, відсоткові, забезпечені порукою облігації серії Е державного підприємства "Південна залізниця". Фактична дата  укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
      - 11.02.2014  року в кількості 1 000,0 шт. загальною номінальною вартістю 1 000 000,00 грн. Загальна сума, на яку укладено договори з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій – 1 022 680,0 грн.
       - 27.06.2014 року в кількості 50 000,0 шт. загальною номінальною вартістю 50 000 000,00 грн. Загальна сума, на яку укладено договори з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій – 50 000 000,00 грн.
        -  07.07.2014 року в кількості 9 000,0 шт. загальною номінальною вартістю 9 000 000,00 грн. Загальна сума, на яку укладено договори з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій – 9 044 370,00 грн.
Кожен відсотковий період складає 91 календарний день.
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Е № 261/2/2013, дата реєстрацій 16.12.2013, дата видачі 28.07.2014 року. 
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:
Облігації серії Е обертаються вільно на території України (фондові біржі: ПАТ "Фондова біржа ПФТС").
 Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутні
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації серії Е не знаходяться в лістингу 
Мета додаткової емісії: не було
Спосіб розміщення: Публічне розміщення через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС” (код ЄДРПОУ 21672206)
Дострокове погашення: не було.

відсоткові Бездокументарні 
іменні

8078400,00

16.12.2013 262/2/2013 Національна комісія  з 
цінних паперів та 
фондового ринку

1000,00 50000 50000000,00 18 91 
календарний 
день

11.01.2017

Опис: Іменні, відсоткові, забезпечені порукою облігації серії F державного підприємства "Південна залізниця". Фактична дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій - 27 червня 2014 року в кількості 50 000,0 шт. загальною номінальною вартістю 50 000 000,00 грн. Загальна сума, на яку 
укладено договори з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій - 51 825 000,00 грн. Кожен відсотковий період складає 91 календарний день.
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії F № 262/2/2013 дата реєстрації 16.12.2013 року, дата видачі 28.07.2014 року.
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: обертаються вільно на території України (фондові біржі: ПАТ "Фондова біржа ПФТС") 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутні
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації серії F не знаходяться в лістингу 
Мета додаткової емісії: не було
Спосіб розміщення: Публічне розміщення через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС” (код ЄДРПОУ 21672206).
Дострокове погашення: не було.

відсоткові Бездокументарні 
іменні

8558000,00

© SMA 010726093 кв. 2015



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211
16.12.2013 263/2/2013 Національна комісія з 

цінних паперів та 
фондового ринку

1000,00 60000 60000000,00 18 91 
календарний 
день

11.01.2017

Опис: Іменні, відсоткові, забезпечені порукою облігації серії G державного підприємства "Південна залізниця". Фактична дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій - 12 травня 2014 року в кількості 60 000,0 шт. загальною номінальною вартістю 60 000 000,00 грн. Загальна сума, на яку 
укладено договори з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій - 60 828 600,00 грн. Кожен відсотковий період складає 91 календарний день.
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії G № 263/2/2013, дата реєстрації 16.12.2013 року, дата видачі 26.05.2014 року
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: обертаютьсявільно на території України (фондові біржі: ПАТ "Фондова біржа ПФТС") 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутні
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації серії G знаходилися в лістингу з 30.12.2014 року (згідно рішення № 141230/00001 
операційного управління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 30 грудня 2014 року про переведення відсоткових іменних забезпечених паперів ДП «Південна залізниця» до 
Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС»)   по 02.06.2015 року. 
02.06.2015 року ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення № 150602/00001 про переведення цінних паперів державного підприємства «Південна залізниця» серії G  з 
Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалістиногових паперів Біржового Списку.
Рiшення набуло чинностi з 03.06.2015 року.
Мета додаткової емісії: не було
       Спосіб розміщення: Публічне розміщення через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС” (код ЄДРПОУ 21672206). 
      Дострокове погашення: не було.

відсоткові Бездокументарні 
іменні

10269600,00

29.10.2014 173/2/2014 Національна комісія з 
цінниїх паперів та 
фондового ринку

1000,00 300000 300000000,00 23,5 91 
календарний 
день

08.11.2017

Опис: Іменні, відсоткові, забезпечені порукою облігації серії К державного підприємства "Південна залізниця". Фактична дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій - 24 листопада 2014 року в кількості 300 000,0 шт. загальною номінальною вартістю 300 000 000,00 грн. Загальна сума, 
на яку укладено договори з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій – 341 124 000,00 грн. Кожен відсотковий період складає 91 календарний день.
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії К № 173/2/2014, дата реєстрацій 29.10.2014, дата видачі 16.12.2014 року. 
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Облігації серії К обертаються вільно на території України (фондові біржі: ПАТ 
"Фондова біржа ПФТС").
 Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутні
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації серії К не знаходяться в лістингу 
Мета додаткової емісії: не було
Спосіб розміщення: Публічне розміщення через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС” (код ЄДРПОУ 21672206)
Дострокове погашення: не було.

відсоткові Бездокументарні 
іменні

52731000,00

© SMA 010726093 кв. 2015



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211
29.10.2014 170/2/2014-Т Національна комісія з 

цінних паперів та 
фондового ринку

1000,00 250000 250000000,00 13,5 91 
календарний 
день

08.11.2017

Опис: Іменні, відсоткові, забезпечені порукою облігації серії Н державного підприємства "Південна залізниця" знаходяться на стадії розміщення (укладення договорів з першими 
власниками облігацій), фактичного розміщення не було. Дата початку укладення договорів з першими власниками – 10.11.2014, дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками – 10.10.2015. Кожен відсотковий період складає 91 календарний день.
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Облігації серії Н обертаються вільно на території України (фондові біржі: ПАТ 
"Фондова біржа ПФТС")
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутні
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації серії Н не знаходяться в лістингу 
Мета додаткової емісії: не було
Спосіб розміщення: Публічне розміщення через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС” (код ЄДРПОУ 21672206)
Дострокове погашення: не було

відсоткові Бездокументарні 
іменні

0,00

29.10.2014 171/2/2014-Т Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

1000,00 30000 30000000,00 13,5 91 
календарний 
день

08.11.2017

Опис: Іменні, відсоткові, забезпечені порукою облігації серії І державного підприємства "Південна залізниця" знаходяться на стадії розміщення (укладення договорів з першими 
власниками облігацій), фактичного розміщення не було. Дата початку укладення договорів з першими власниками – 10.11.2014, дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками – 10.10.2015. Кожен відсотковий період складає 91 календарний день.
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Облігації серії І обертаються вільно на території України (фондові біржі: ПАТ 
"Фондова біржа ПФТС")
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутні
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації серії І не знаходяться в лістингу 
Мета додаткової емісії: не було
Спосіб розміщення: Публічне розміщення через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС” (код ЄДРПОУ 21672206)
Дострокове погашення: не було

відсоткові Бездокументарні 
іменні

0,00

© SMA 010726093 кв. 2015



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211
29.10.2014 172/2/2014-Т Національна комісія з 

цінних паперів та 
фондового ринку

1000,00 210000 210000000,00 13,5 91 
календарний 
день

08.11.2017

Опис: Іменні, відсоткові, забезпечені порукою облігації серії J державного підприємства "Південна залізниця"знаходяться на стадії розміщення (укладення договорів з першими 
власниками облігацій), фактичного розміщення не було. Дата початку укладення договорів з першими власниками – 10.11.2014, дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками – 10.10.2015. Кожен відсотковий період складає 91 календарний день.
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Облігації серії J обертаються вільно на території України (фондові біржі: ПАТ 
"Фондова біржа ПФТС")
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутні
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації серії J не знаходяться в лістингу 
Мета додаткової емісії: не було
Спосіб розміщення: Публічне розміщення через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС” (код ЄДРПОУ 21672206)
Дострокове погашення: не було

відсоткові Бездокументарні 
іменні

0,00

29.10.2014 174/2/2014-Т Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

1000,00 60000 60000000,00 23,5 91 
календарний 
день

25.11.2017

Опис: Іменні, відсоткові, забезпечені порукою облігації серії L державного підприємства "Південна залізниця" знаходяться на стадії розміщення (укладення договорів з першими 
власниками облігацій), фактичного розміщення не було. Дата початку укладення договорів з першими власниками – 27.11.2014, дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками – 27.10.2015. Кожен відсотковий період складає 91 календарний день.
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Облігації серії L обертаються вільно на території України (фондові біржі: ПАТ 
"Фондова біржа ПФТС")
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутні
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації серії L не знаходяться в лістингу 
Мета додаткової емісії: не було
Спосіб розміщення: Публічне розміщення через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС” (код ЄДРПОУ 21672206)
Дострокове погашення: не було

відсоткові Бездокументарні 
іменні

0,00

© SMA 010726093 кв. 2015



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211
29.10.2014 175/2/2014-Т Національна комісія з 

цінних паперів та 
фондового ринку

1000,00 40000 40000000,00 23,5 91 
календарний 
день

25.11.2017

Опис: Іменні, відсоткові, забезпечені порукою облігації серії М державного підприємства "Південна залізниця" знаходяться на стадії розміщення (укладення договорів з першими 
власниками облігацій), фактичного розміщення не було. Дата початку укладення договорів з першими власниками – 27.11.2014, дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками – 27.10.2015. Кожен відсотковий період складає 91 календарний день.
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Облігації серії М обертаються вільно на території України (фондові біржі: ПАТ 
"Фондова біржа ПФТС")
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутні
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації серії М не знаходяться в лістингу 
Мета додаткової емісії: не було
Спосіб розміщення: Публічне розміщення через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС” (код ЄДРПОУ 21672206)
Дострокове погашення: не було

відсоткові Бездокументарні 
іменні

0,00

© SMA 010726093 кв. 2015



Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних)

Дата 
погашення

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента

786500
786500

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X
X

X
X

X
X

7681927Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

Довгостроковий кредит в іноземній валюті 19.10.2012 861102 12 16.08.2015

Довгостроковий кредит в іноземній валюті 11.10.2011 3862109 2,6 29.12.2020

Довгостроковий кредит в іноземній валюті 14.04.2012 1420818 11 03.03.2015

Довгостроковий кредит в іноземній валюті 21.05.2013 1140852 9,5 21.05.2018

Довгостроковий кредит в національній 
валюті

26.08.2010 134409 20,75 28.07.2015

Довгостроковий кредит в національній 
валюті

26.09.2014 40000 19 16.10.2015

Довгостроковий кредит в національній 
валюті

31.01.2013 40000 19,5 26.12.2015

Довгостроковий кредит в національній 
валюті

08.01.2014 50000 20,5 23.05.2016

Довгостроковий кредит в національній 
валюті

08.01.2014 25000 20,5 23.05.2016

Довгостроковий кредит в іноземній валюті 31.01.2013 107637 11,5 28.12.2015

Облігації серії С 08.05.2013 266500 19 19.11.2015

Облігації серії Е 07.07.2014 60000 18 25.12.2016

© SMA 010726093 кв. 2015



0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

182704
0

2400800
11051931

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Емiтент не має зобов'язань: - за iпотечними цiнними паперами за вiдсутностi випуску; - за сертифiкатами  
фонду операцiй з нерухомостiв; - за iншими цiнними паперами, в т.ч. похiдними цiнними паперами за вiдсутностi 
випуску; - за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права за вiдсутностi iнвестицiй.

Облігації серії D 12.05.2014 50000 18 25.12.2016

Облігації серії F 27.06.2014 50000 18 11.01.2017

Облігації серії G 12.05.2014 60000 18 11.01.2017

Облігації серії K 24.11.2014 300000 23,5 08.11.2017
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.30.09.2015 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2015.10.01

01072609

6310137200

49.20

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" 

Вантажний залізничний транспорт

Адреса, 
телефон

вул.Червоноармійська, 7, м.Харків, 61052, 057-724-47-08, 057-724-47-09

КОДИ

ЛЕНIНСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Державне підприємство за КОПФГ 140

Середня кількість працівників 42244

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

36777 40736
187430 259031

14279276 13691646
2371928749 2372323941
2357649473 2358632295

0 0
8666 8666

2280041 2041534

0 0
0 0

16783018 16025300

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

27605 24423
64382 65159

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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463308 444406
375897 349822
22867 24450
62213 67081
2331 3053

0 0
0 0
0 0

56435 18161

12620 13981
1396 85613
724 2651

0 0
4840 11317

18360 12902

63080 153872

62594 153130
2809825 3608592

3509141 4402119
0 0

20292159 20427419

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

60 821166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах

79277 532751190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

1817756 1817756

3783706 3540282
607770 634913

0 0
0 0
0 0

3172204 3382537
0 0

182704 182704
0 0

0 0

4031491 5275943

99000 0
0 0

3106741 3452521

348277 79051

6879232 5775988

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 9381436 9375488Усього за розділом I

1510
1515

3482408 4726860
366379 366379

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 134564 90166    розрахунками з бюджетом
1621 49421 0        у тому числі з податку на прибуток
1625 51979 55800    розрахунками зі страхування
1630 92465 103420    розрахунками з оплати праці
1635 181835 106422Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 2639600 1722890Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 191801 149809Поточні забезпечення
1665 6035 6259Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 26935 9650Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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О.М.Козир

В.К.Журавель

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: н/д

1700

1800
1900

0 0

0 0
20292159 20427419

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4

© SMA 010726093 кв. 2015



2015.10.01
КОДИ

01072609
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА 
ЗАЛІЗНИЦЯ" 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 9 місяців 2015 року

2220
Дохід від участі в капіталі

7180821 5197002
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

5350354 4727893

1830467 469109

0 0
0 0

0 0
0 0

1063158 147278

0 0

132475 139400
2036 2271

2637633 289853
0 0

0 0

121481 184863

0 0

15611 30311

708086 432032
0 0

298 12193
0 0

105125 15733

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
676417 244784Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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105125 15641

0 0

1785166 1381602
1764717 1631295
670393 619200
739068 770613

2962900 524188
7922244 4926898

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: н/д

0 (92)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

О.М.Козир

В.К.Журавель

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

28246 154617
0 0
0 0
0 0

6289 19060

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

34535 173677
0 0

34535 173677
139660 189318

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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