Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Заступник
начальника
залiзницi з
економiчних питань

С.В. Горiлей

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

16.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Інші об'єднання юридичних осіб
3. Код за ЄДРПОУ
04713033
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01034, м. Київ, вул. Лисенка,6
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 465-44-10 (044) 465-41-07
6. Електронна поштова адреса
pzz@sw.uz.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2014
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Державне пiдприємство "Iнформацiйно-видавничий центр
"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку" № 77 (1830)

23.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.swrailway.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)

33. Примітки

Пояснення про вiдсутнiсть iнформацiї згiдно змiсту:
п.3 Пiвденно-Захiдна залiзниця протягом звiтного перiоду не брала участi в
створенi юридичних осiб.
п.4 Пiвденно-Захiдна залiзниця не є акцiонерним товариством. З цiєї причини
iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається.
п.6 Пiвденно-Захiдна залiзниця заснована на державнiй власностi, орган
уповноважений управляти майном Мiнiстерство iнфраструктури України.
п.7 Iнформацiя вiдсутня у зв'язку з тим що посадовi особи Пiвденно-Захiдної
залiзницi не володiють акцiями пiдприємства.
п.8 Iнформацiя про осiб що володiють 10 вiдсотками акцiями емiтента не має
за їх вiдсутнiстю.
п.9 Пiвденно-Захiдна залiзниця не є акцiонерним товариством, збори
акцiонерiв не проводяться.
п.10 Дивiденти емiтентом не сплачуються.
п.12 Акцiї, похiднi цiннi папери або iншi цiннi папери емiтентом не
випускались.
п.17 Iнформацiя вiдсутня у зв'язку з тим що Пiвденно-Захiдна залiзниця не є
акцiонерним товариством.
п.18 Iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускались.

п.19 Iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускались тому iнформацiя про склад,
структуру i розмiр iпотечного покриття не надається.
п.20 Прострочених строкiв сплати чергових платежiв не було.
п.21-27 Iнформацiя вiдсутня у зв'язку з тим що Пiвденно-Захiдна залiзниця не
є акцiонерним товариством.
п.28 Iнформацiя не надається тому що Пiвденно-Захiдна залiзниця не
здiйснювала приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв та не є приватним
акцiонерним товариством.
п.31 Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерского облiку не складалась;
Вiдповiдно до Наказу про розподiл обов'язкiв вiд 25.09.09 року №368-Н право
пiдпису сумiсно з керiвником залiзницi має заступник начальника залiзницi з
економiчних питань Горiлей Сергiй Васильович.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО № 007909
3. Дата проведення державної реєстрації
29.12.1997
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
2421492000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
59082
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.20 Вантажний залiзничний траспорт
49.10 Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення
49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення
10. Органи управління підприємства
Державне територiально-галузеве об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця» (далi –Залiзниця)
створена вiдповiдно до Закону України «Про залiзничний транспорт», Цивiльного та
Господарського кодексiв України i дiє як державне комерцiйне пiдприємство, засноване на
державнiй власностi, яке входять до сфери управлiння iнфраструктури України i пiдпорядковане
Державнiй адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України "Укрзалiзницi". Керiвництво
Залiзницею здiйснює її начальник, який, за поданням Органу управлiння майном, призначається
на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України за контрактною формою трудового договору. Залiзниця
самостiйно визначає структуру управлiння i встановлює штати. Структуру та штати апарату
управлiння Залiзниця погоджує з Укрзалiзницею. Начальник Залiзницi самостiйно в межах своєї
компетенцiї вирiшує питання дiяльностi Залiзницi, за винятком тих, що згiдно з чинним
законодавством не вiдносяться до його компетенцiї. Начальник Залiзницi: - несе повну
вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть Залiзницi; - несе вiдповiдальнiсть за формування та
виконання фiнансових планiв; - несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського, податкового
облiку та забезпечує фiксування фактiв здiйснення усiх господарських операцiй; - створює
необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерського, податкового облiку; - дiє без
довiреностi вiд iменi Залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях; - розпоряджається
коштами та майном за дозволом Органу управлiння майном вiдповiдно до чинного законодавства;
- укладає угоди, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточнi, валютнi та iншi рахунки;
- затверджує положення про дирекцiї, вiдособленi структурнi пiдроздiли Залiзницi та структурнi
пiдроздiли апарату управлiння Залiзницi; - призначає на посаду i звiльняє з посади керiвникiв,

заступникiв керiвникiв та головних бухгалтерiв служб, вiдособлених структурних пiдроздiлiв
Залiзницi та iнших працiвникiв у вiдповiдностi до наказiв Укрзалiзницi та Залiзницi про
номенклатуру посад; - в межах своєї компетенцiї видає накази, вказiвки та розпорядження,
обов'язковi для всiх дирекцiй, вiдособлених структурних пiдроздiлiв, що входять до складу
Залiзницi, а також затверджує плани їх виробничо-фiнансової дiяльностi. Орган управлiння
майном не має права втручатись в оперативну i господарську дiяльнiсть Залiзницi, крiм випадкiв,
передбачених законодавством України. Розподiл функцiй мiж заступниками начальника Залiзницi
визначається начальником Залiзницi. З метою визначення головних напрямкiв i координацiї
дiяльностi Залiзницi, поєднання iнтересiв дирекцiй, вiдособлених структурних пiдроздiлiв, що
входять до її складу, вирiшення найважливiших питань її господарської дiяльностi створюється
технiко-економiчна рада Залiзницi. Положення про технiко-економiчну раду та її склад
затверджуються начальником Залiзницi. Рiшення технiко-економiчної ради проводяться в життя
наказами начальника Залiзницi. Повноваження трудового колективу Залiзницi реалiзуються
загальними зборами (конференцiєю) через його уповноваженi органи згiдно з чинним
законодавством. Право укладання колективного договору вiд iменi власника надається начальнику
Залiзницi, а вiд iменi трудового колективу - уповноваженому ним органу.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АБ "Експрес-Банк"
2) МФО банку
322959
3) поточний рахунок
26002001504
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АБ "Експрес-Банк"
5) МФО банку
322959
6) поточний рахунок
26002001504
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

Надання послуг з перевезенням пасажирiв, вантажiв
залiзничним транспортом

416552

02.02.2010

Мiнiстерство
транспорту та
зв‘язку України

Необмежена

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв
архiтектури

490414

04.12.2009

Мiнiстерство
регiонального
розвитку та

01.12.2014

будiвництва
України
Опис

На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з
постачання електричної енергiї за регульованим тарифом

Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню
термiну дiї.

Нацiональна
комiсiя
ПСр 1057 20.02.2002
регулювання
Необмежена
електроенергетики
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi
електричної енергiї мiсцевими (локальними)
електромережами

Нацiональна
комiсiя з питань
06.02.1998
регулювання
Необмежена
електроенергетики
України

0039

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Технiчне обслуговування вогнегасникiв (водяних,
водопiнних, порошкових, газових), вогнезахисне
просочування (поверхневе)

595690
Опис

Надання послуг, пов’язаних з охороною державної та iншої
власностi, надання послуг з охорони громадян

Опис

Посередницька дiяльнiсть митного брокера

507579

Централiзоване водопостачання та водовiдведення

501723

08.06.2010

Служба безпеки
України

09.06.2015

Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню
термiну дiї.

04.09.2009

Державна митна
служба України

27.08.2014

Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню
термiну дiї.

500003

Опис

Мiнiстерство
29.03.2010 внутрiшнiх справ Необмежена
України
Лiцензiя видана безстроково.

481504
Опис

Необмежена

Лiцензiя видана на необмежений термiн.

Опис

Впровадження голографiчних захисних елементiв, з
наданням права проведення господарської дiяльностi з
впровадження голографiчних захисних елементiв якi
призначенi для державних потреб та (або) створенi на
замовлення ( для використання) державних органiв

01.11.2011

Державна
iнспекцiя
техногенної
безпеки України

Нацiональна
комiсiя
24.11.2010
регулювання
електроенергетики
України

12.11.2015

Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню
термiну дiї.

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами пов‘язаних
з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних
вимог до курсового професiйно-технiчного навчання,
перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї
Опис

Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв‘язку з
ємнiстю мережi до 10 000 номерiв з правом технiчного
обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i
надання в користування каналiв електрозв‘язку на територiй
Сумської областi.
Опис

Надання послуг фiксованого мiжмiського телефонного
зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї
телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв
електрозв’язку
Опис

Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв‘язку з
ємнiстю мережi до 10 000 номерiв з правом технiчного
обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i
надання в користування каналiв електрозв‘язку на територiй
м.Київ, Київської, Вiнниц
Опис

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв
автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт,
визначених Законом України «Про автомобiльний
транспорт»
Опис

328534

02.07.2007

Мiнiстерство
освiти i
наукиУкраїни

19.10.2014

Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню
термiну дiї.

032795

28.08.2012

Нацiональна
комiсiя з питань
врегулювання
зв'язку України

27.08.2017

Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню
термiну дiї.

269243

13.08.2013

Нацiональна
комiсiя з питань
руегулювання
зв'язку України

12.08.2018

Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню
термiну дiї.

506533

30.11.2010

Нацiональна
комiсiя з питань
руегулювання
зв'язку України

14.10.2015

Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню
термiну дiї.

504326

02.11.2010

Мiнiстерство
транспорту та
зв‘язку України

Необмежена

Лiцензiя видана на необмежений термiн.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів
емітента

1

2

3

4

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рейтингове
агенство "IВI- Рейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

29.03.2013

uaA-

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рейтингове
агенство "IВI- Рейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

27.09.2013

uaA-

Товариство з обмеженою

уповноважене рейтингове

09.04.2013

uaA

вiдповiдальнiстю "Українське
кредитно-рейтингове агенство"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Українське
кредитно-рейтингове агенство"

агентство
уповноважене рейтингове
агентство

20.09.2013

uaA

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Начальник Пiвденно-Захiдної залiзницi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кривопiшин Олексiй Мефодiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 830847 04.06.1998 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища.В 1984 роцi закiнчив Харкiвський iнститут залiзничного транспорту.
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Український центр по обслуговуванню пасажирiв на залiзничному транспортi України"директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.10.2002 Контракт з Мiнiстерством iнфраструктури до 13.02.2017 року.
9) Опис
Кривопiшин О.М.- керiвник Пiвденнно-Захiдної залiзницi має вищу освiту, в 1984 роцi закiнчив
Харкiвський iнститут залiзничного транспорту.
Досвiд роботи на посадi 11 рокiв.
Начальник Залiзницi Кривопiшин О.М. здiйснює загальне керiвництво економiчною, фiнансовою,
господарською дiяльнiстю, визначає основнi напрямки соцiально- економiчного розвитку,
iнвестицiйну та кадрову полiтики на залiзницi, реструктуризацiї i удосконалення системи
управлiння, здiйснює забезпечення охорони державної таємницi та мобiлiзацiйної готовностi на
основi законiв України, актiв Президента, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв
Мiнiстерства iнфраструктури та Укрзалiзницi.
Вiдповiдно до "Положення про Цивiльну оборону України" є начальником цивiльної оборони
Пiвденно-Захiдної залiзницi. Розпоряджається коштами та майном залiзницi вiдповiдно до
чинного законодавства, укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточнi
та iншi рахунки, затверджує положення про структурнi та вiдокремленi пiдроздiли залiзницi,
призначає та звiльнює їхнiх керiвникiв i спецiалiстiв вiдповiдно до порядку, встановленого
законодавством України, Мiнiстерством iнфраструктури та Укрзалiзницi.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не
вiдбувалось. Посадова особа не обiймає будь-яку iншу посаду на iншому пiдприємствi.

Оплата працi посадових осiб емiтента виплачується згiдно встановлених посадових окладiв. Iнша
винагорода протягом в 2013 року не виплачувалась.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента, в т.ч. за 2013
року вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник начальника Пiвденно - Захiдної залiзницi з економiчних питань
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горiлей Сергiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МК 538816 25.09.1997 Комiнтернiвським РВХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища. Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту в 1978р.
6) стаж керівної роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України "Укрзалiзниця" - заступник
генерального директора.
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.03.2006 Безстроковий трудовий договiр.
9) Опис
Горiлей С.В.- заступник начальника Пiвденнно-Захiдної залiзницi з економiчних питань має вищу
освiту, в 1978 роцi закiнчив Харкiвський iнститут залiзничного транспорту.
Досвiд роботи на посадi - 8 рокiв.
Заступник начальника залiзницi з економiчних питань Горiлей С.В. очолює економiчну i
фiнансову роботу на залiзницi, в тому числi поточне i перспективне прогнозування основних
економiчних i фiнансових показникiв експлуатацiйної i господарської дiяльностi залiзницi,
розробку i виконання заходiв по стабiлiзацiї фiнансового стану, удосконаленню систем i методiв
господарського розрахунку вiдповiдно до умов ринкових вiдносин, контролює їх виконання.
Здiйснює контроль за дотриманням на залiзницi планової та фiнансової дисциплiни, над
грошовими надходженнями вiд вантажних, пасажирських перевезень, пiдсобно-допомiжної та
iнших видiв господарської дiяльностi, за проведенням комплексного економiчного аналiзу i оцiнок
результатiв фiнансово-господарської дiяльностi залiзницi, її вiдокремлених пiдроздiлiв.
Приймає участь в розробцi органiзацiйно-технiчних планiв соцiально-економiчного розвитку,
програм реструктуризацiї залiзницi.
Має право пiдписувати податковi та бухгалтерськi звiти та iншi документи, пов’язанi з фiнансовогосподарською дiяльнiстю залiзницi.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не
вiдбувалось. Посадова особа не обiймає будь-яку iншу посаду на iншому пiдприємствi.
Оплата працi посадових осiб емiтента виплачується згiдно встановлених посадових окладiв. Iнша

винагорода протягом в 2013 року не виплачувалась.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента, в т.ч. за 2013
року вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Начальник фiнансово-економiчної служби Пiвденно-Захiдної залiзницi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Василюк Iрина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 342559 09.10.1996 Козятинським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища. Закiнчила Днiпропетровський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту в 1985 роцi,
Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту (магiстратура) в 2005 роцi.
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника Головного фiнансово-економiчного Управлiння - начальник казначейства
Укрзалiзницi.
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.12.2005 Безстроковий трудовий договiр.
9) Опис
Василюк I.А. здiйснює загальне керiвництво фiнансово - економiчною службою Пiвденно-Захiдної
залiзницi.
Досвiд роботи на посадi 8 рокiв.
Василюк I.А несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на службу обов'язкiв та задач,
передбачених положенням про службу. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi
щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа не обiймає будь-яку iншу посаду
на iншому пiдприємствi.
Оплата працi посадових осiб емiтента виплачується згiдно встановлених посадових окладiв, iнша
винагорода протягом 2013 року не виплачувалась.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента, в т.ч. в 2013
роцi вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Київський м.Київ вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 263065
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.04.2013

Міжміський код та телефон

(044) 585 42 40

Факс

(044) 585 42 40

Вид діяльності

Юр. особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю. Обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним
цiнних паперiв.

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках" здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю. Обслуговування
операцiй Емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв,згiдно
вiдповiдного договору.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВIпрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Рейтинг"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33262696

Місцезнаходження

03680 Україна м. Київ Київська м. Київ вул. Горького, 172, оф. 1014

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 3
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.03.2010

Міжміський код та телефон

(044) 362 90 84

Факс

(044) 362 90 84

Вид діяльності

Юр. особа, що здiйснює аналiз, узагальнення та представлення медiа
повiдомлень та рейтингiв щодо учасникiв фiнансового ринку України
та iнше.

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВIРейтинг" здiйснює рейтингування (визначення та оновлення
рейтингiв) Емiтенту згiдно укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Нюанс аудит""
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

3030348

Місцезнаходження

02660 Україна м. Київ Київський м. Київ пр-т Визволителiв, 3 оф. 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 6646/8
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Фонд Держмайна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.03.2008

Міжміський код та телефон

(044) 5165160

Факс

(044) 5361650

Вид діяльності

Юр. особа, яка надає аудиторськi послуги емiтенту.

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма
"Нюанс аудит" здiйснює аудиторську перевiрку правильностi
складання фiнансової звiтностi, визначення показникiв його
фiнансового стану з метою висловлення власної професiйної думки
аудитора стосовно повноти та вiдповiдностi вимогам чинного
законодавства України фiнансової звiтностi Емiтента, згiдно
укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ Київський м.Київ вул.Шовковична, 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД № 034421
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277 50 00

Факс

(044) 277 50 01

Вид діяльності

Юр. особа, що здiйснює дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому
ринку

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" здiйснює
органiзацiю та проведення засобами торгової системи аукцiону з
продажу облiгацiй Емiтенту згiдно укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09807750

Місцезнаходження

61001 Україна Харківська Харкiвський м. Харкiв пр.Московський, 60

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 507199
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.01.2010

Міжміський код та телефон

(044) 537 49 25

Факс

(044) 537 49 25

Вид діяльності

Юр. особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними

паперами (андеррайтинг). Органiзацiєю ємiсiї цiнних паперiв.
Опис

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк" здiйснює
обслуговування обiгу облiгацiй Емiтента, виконує функцiї керуючого
рахунком у цiнних паперах в Депозитарiї, згiдно укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спарта Капiтал"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35746303

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Київський м. Київ б-р Лесi Українки, 7-Б,
пр.104

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 483561
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.08.2008

Міжміський код та телефон

(044) 090 51 25

Факс

(044) 220 00 13

Вид діяльності

Юр. особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами (андеррайтинг). Органiзацiю випуску цiнних паперiв.

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спарта Капiтал" здiйснює
дiї щодо розмiщення цiнних паперiв Емiтента на первинному ринку
(андерайтинг), згiдно вiдповiдного договору.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Експрес-Банк"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

200531145

Місцезнаходження

03049 Україна м. Київ Київський м. Київ пр-т Повiтрофлотский,25

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 534161, АВ № 53
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.06.2010

Міжміський код та телефон

(044) 406 28 67

Факс

(044) 406 28 67

Вид діяльності

Юр. особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами.Функцiї платiжного агента.

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Експрес-Банк"
здiйснює вiд iменi Емiтента функцiї платiжного агента, згiдно
вiдповiдного договору.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитнопрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи рейтингове агенство"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36049978

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ Київський м. Київ ,вул. Червоноармiйська, 9/2

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 7
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

Міжміський код та телефон

(044) 393 36 70

Факс

(044) 393 36 76

Вид діяльності

Юр. особа, яка надає професiйнi послуги на ринку цiнних паперiв та
спецiалiзується на визначенi кредитних рейтингiв (рейтингуваннi) та
наданнi iнформацiйно-аналiтичних послуг, пов"язаних iз
забезпеченням дiяльностi з визначення кредитних рейтингiв.

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитнорейтингове агенство" - здiйснює Присвоєння та Оновлення
Кредитного рейтингу Емiтента i Кредитного рейтингу Боргового
зобовязання за Нацiональною рейтинговою шкалою, згiдно
укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Київський м. Київ вул.Б. Гринченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279 66 51

Факс

(044) 279 66 51

Вид діяльності

Юр. особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть.

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
здiйснює вiдриття та ведення рахунку в цiнних паперах Емiтента,
обслуговування емiсiй цiнних паперiв у бездокументарнiй формi на
пiдставi вiдповiдного договору.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аваль-Брок"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

19497799

Місцезнаходження

03150 Україна м. Київ Київська м. Київ вул. Предславинська,28

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 493497
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 594 10 90

Факс

(044) 594 10 94

Вид діяльності

Юр. особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг).

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аваль-Брок" здiйснює дiї
щодо органiзацiї випуску та розмiщення цiнних паперiв Емiтента на
первинному ринку (андеррайтинг) згiдно укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа Перспектива"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Днiпропетрiвський м.
Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 483591
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.08.2009

Міжміський код та телефон

(056)373-95-94

Факс

(056)373-97-84

Вид діяльності

Юр. особа, що здiйснює дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому
ринку

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа Перспектива"
органiзовує первинне розмiщення облiгацiй Емiтента, згiдно
укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або Спiльне пiдприємство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Драгон
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Капiтал"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30965875

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ Голосiївський мю Київ вул. Саксаганського, 36
Д

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 185219
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2012

Міжміський код та телефон

(044) 490-71--20

Факс

(044) 490-71-21

Вид діяльності

Юр.особа, що здiйснює професiйну дiяльнiстьна фондовому ринкудiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.

Опис

Спiльне пiдприємство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Драгон
Капiтал" здiйснює органiзацiю публiчного розмiщення цiнних паперiв
Емiтента (спiвандеррайтинг), згiдно укладеного договору з
андеррайтером.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14305909

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Лєскова,
буд.9/факт.адр.: вул. Мечнiкова, б/2

Номер ліцензії або іншого документа на цей Ае № 185052
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.10.2012

Міжміський код та телефон

(044)495-42-04, 495-42-05

Факс

(044) 495-40-61

Вид діяльності

Юр.особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринкудiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює
органiзацiю публiчного розмiщення цiнних паперiв Емiтента
(спiвандеррайтинг), згiдно укладеного договору з андеррайтером.

X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації

Дата реєстрації
випуску

1

20.10.2011

Опис

25.10.2012

Опис

Номер
Процентна
Найменування
Загальна
свідоцтва
Номінальна Кількість
Форма
ставка за
органу, що
номінальна
про
вартість
у випуску існування та
облігаціями
зареєстрував
вартість
реєстрацію
(грн)
(штук)
форма випуску
(у
випуск
(грн)
випуску
відсотках)
2

3

4

5

№157/2/11

Державною
комiсiєю з
цiнних паперiв
та фондового
ринку

1000.0

300000

6

7

Бездокументарні
300000000.0
іменні

Термін
виплати
процентів

Сума
виплачених
Дата
процентів за погашення
звітний
облігацій
період (грн)

8

9

10

11

14.5

Вiдсотковий
перiод - 91
день

43380000.0

28.10.2014

Облiгацiї серiї С вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2011
роцi.Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на оновлення та модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi
на зовнiшньому та внутрiшньому ринках, на удосконалення системи швiдкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний
день. Фактiв лiстингу/делiстингу в 2013 роцi не вiдбувалося.

№256/2/12

Нацiональною
комiсiєю з
цiнних паперiв
та фондового
ринку

1000.0

410000

Бездокументарні
410000000.0
іменні

19

Вiдсотковий
перiод- 91
день.

78844600.0

09.11.2015

Облiгацiї серiї F вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2012
роцi.Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення та модернiзацiю основних фондiв з метою
досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому та внутрiшньому ринках, на удосконалення системи швiдкiсного просування транзитних
вантажiв територiєю України.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний
день.
Iнформацiя щодо фактiв лiстингу/делiстингу:
У зв’язку з не проведенням торгiв протягом 60 днiв ПАТ «Фондова бiржа «ПЕРСПЕКТИВА» 26 лютого 2013 року прийнято рiшення про
виключення вiдсоткових iменних забезпечених облiгацiй Державного територiально-галузевого об’єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" серiї F

з Бiржового списку та з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу.
Спiввiдношення частки облiгацiй, щодо яких вчинена дiя делiстингу, до загального розмiру випуску облiгацiй серiї F, складає 100%.
Випуск облiгацiй серiї F Державного територiально-галузевого об’єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" зареєстровано Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку 30 жовтня 2012 року за № 256/2/12, дата видачi свiдоцтва – 17 грудня 2012 року.
Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - вiдсотковi iменнi забезпеченi облiгацiї у бездокументарнiй формi.
Номiнальна вартiсть облiгацiй 1 000 (одна тисяча) гривень, кiлькiсть 410 000 (чотириста десять тисяч) штук.
28 березня 2013 року Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про переведення вiдсоткових iменних забезпечених облiгацiй
Державного територiально-галузевого об’єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" серiї F до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу.
Рiшення набуває чинностi з 28 березня 2013 року.
Спiввiдношення частки облiгацiй, щодо яких вчинена дiя лiстингу, до загального розмiру випуску облiгацiй серiї F, складає 100%.
Випуск облiгацiй серiї F Державного територiально-галузевого об’єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" зареєстровано Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку 30 жовтня 2012 року за № 256/2/12, дата видачi свiдоцтва – 17 грудня 2012 року.
Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - вiдсотковi iменнi забезпеченi облiгацiї у бездокументарнiй формi.
Номiнальна вартiсть облiгацiй 1 000 (одна тисяча) гривень, кiлькiсть 410 000 (чотириста десять тисяч) штук.
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Облiгацiї серiї G вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками. Спосiб розмiщення
вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх
конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв
територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний
день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в 2013 роцi не вiдбувалося.
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Облiгацiї серiї H вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками.Спосiб розмiщення
вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх

конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв
територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний
день. Фактiв лiстингу/делiстингу в 2013 роцi не вiдбувалося.
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Облiгацiї серiї I вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками.Спосiб розмiщення
вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх
конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв
територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний
день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в 2013 роцi не вiдбувалося.
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Облiгацiї серiї J вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками.Спосiб розмiщення
вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх
конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв
територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний
день. Фактiв лiстингу/делiстингу в 2013 роцi не вiдбувалося.
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Облiгацiї серiї K вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками. Спосiб розмiщення
вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх
конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв
територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний
день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в 2013 роцi не вiдбувалося.
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Облiгацiї серiї L вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками. Спосiб розмiщення
вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх
конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв
територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний
день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в 2013 роцi не вiдбувалося.
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Облiгацiї серiї M вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками. Спосiб розмiщення
вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх
конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв
територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний
день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в 2013 роцi не вiдбувалося.

XI. Опис бізнесу
Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" засноване в 1870р. У
1871-1876 р.р. збудованi дiльницi Жмеринка-Волочиськ, Бердичiв-Кривин, у 1890-1897 р.р.
дiльницi Жмеринка-Могилiв-Подiльський, Козятин-Умань, Христинiвка-Шпола, БердичiвЖитомир. У 1897 р. до залiзницi приєднана Фастiвська лiнiя, а в 1902 р. - Волинська лiнiя i
збудована дiльниця Київ-Коростень.
Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" створено згiдно
чинного законодавства України, Законiв України «Про транспорт», «Про залiзничний транспорт»,
Цивiльного та Господарського кодексiв України i дiє як державне комерцiйне пiдприємство,
засноване на державнiй власностi. Входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури
України i пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України
«Укрзалiзниця». Пiдприемство зареєстровано Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною
адмiнiстрацiєю 29.12.1997 року.
Змiн органiзiцiйно-правової форми та назви не було.
Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" одна з найстарiших
залiзниць України i є невiд’ємною частиною нацiонального залiзничного транспорту України.
До складу залiзничного транспорту України входять 6 залiзниць: Донецька, Львiвська, Одеська,
Пiвденна, Пiвденно-Захiдна та Приднiпровська залiзницi, а також iншi пiдприємства та органiзацiї
єдиного виробничо-технологiчного комплексу, що забезпечують перевезення вантажiв i
пасажирiв.
Усi залiзницi входять до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України та
пiдпорядкованi Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України "Укрзалiзниця", яка є
органом управлiння залiзничним транспортом загального користування, пiдвiдомчим Мiнiстерству
iнфраструктури України.Укрзалiзниця здiйснює централiзоване управлiння процесом перевезень у
внутрiшньому й мiждержавному сполученях, регулює виробничо-господарську дiяльнiсть
залiзниць.
100% статутного капiталу Пiвденно-Захiдної залiзницi належить Мiнiстерству iнфраструктури
України.
Пiвденно-Захiдна залiзниця розташована на 11 областях України, в основному, на територiї
Київської, Вiнницької, Житомирської, Чернiгiвської, Сумської, Хмельницької та частково в
районах Рiвненської, Чернiвецької, Черкаської, Полтавської та Тернопiльської областей.
До складу залiзницi входить 137 вiдокремлених пiдроздiлiв, якi не мають статусу юридичної
особи, а саме:
1.Вiдокремлений пiдроздiл Київська дирекцiя залiзничних перевезень Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця», ДН-1,ЄДРПОУ 01069713. Адрес 03680,Солом’янський р-н,м. Київ,вул. Уманська, 5
2.Вiдокремлений пiдроздiл Пiвденно-Захiдної залiзницi - станцiя Київ-Пасажирський,ДС КиївПас,01069778. Адрес - 01032,м. Київ,Солом’янський р-н,площа Вокзальна, 1
3.Вiдокремлений пiдроздiл станцiя Чернiгiв Пiвденно-Захiдної залiзницi,ДС Чернiгiв,01069821.
Адрес-14000,м. Чернiгiв, Новозаводський р-н, проспект Перемоги, 1
4.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна
залiзниця» станцiя Дарниця,ДС Дарниця,01069726.Адрес - 02096,м. Київ, вул. Привокзальна, 1
5.Вiдокремлений пiдроздiл Козятинська дирекцiя залiзничних перевезень Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ДН-2,01069933.Адрес 22109,Вiнницька обл.,м. Козятин, вул. Васьковського, 8
6.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна
залiзниця» - станцiя Козятин-1,ДС Козятин-1,20098254.Адрес -22100,Вiнницька обл., м. Козятин,
вул. Васьковського, 7
7.Вiдокремлений пiдроздiл залiзнична станцiя Фастiв Пiвденно-Захiдної залiзницi,ДС Фастiв-1,

05827247 Адрес -08500,Київська обл.,м. Фастiв, вул. Шевченка, 30
8.Вiдокремлений пiдроздiл Жмеринська дирекцiя залiзничних перевезень Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ДН-3,01070089 Адрес 23100,Вiнницька обл.,м. Жмеринка,просп. Бориса Олiйника, 4
9.Вiдокремлений пiдроздiл - станцiя Жмеринка Пiвденно-Захiдної залiзницi, ДС
Жмеринка,01070037 Адрес -23100,Вiнницька обл.,м. Жмеринка,вул. Бабаджаняна,1-А
10.Вiдокремлений пiдроздiл - станцiя Вiнниця Державного територiально-галузевого об’єднання
„Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ДС Вiнниця,01070043 Адрес -21000,м. Вiнниця, Замостянський р-н,
пл.Г. Сталiнграду, 1
11.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна
залiзниця» - дитячий оздоровчий табiр «Дубки»,36471162 Адрес -23122,Вiнницька
обл.,Жмеринський р-н, с. Сербинiвцi, Залiзничний зупиночний пункт «Дубки»
12.Вiдокремлений пiдроздiл Коростенська дирекцiя залiзничних перевезень Державного
територiально-галузевого об’єднання „Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ДН-4,01070244 Адрес 11500,Житомирська обл.,м. Коростень,вул. Табукашвiлi, 15
13.Вiдокремлений пiдроздiл Пiвденно-Захiдної залiзницi-станцiя Коростень,ДС
Коростень,01070347 Адрес -11500,Житомирська обл.,м. Коростень,вул. Табукашвiлi, 28
14. Вiдокремлений пiдроздiл - станцiя Житомир Державного територiально-галузевого об’єднання
«Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ДС Житомир,01070221 Адрес -10001,м. Житомир,Корольовський рн,майдан Привокзальний, 2
15.Вiдокремлений пiдроздiл Конотопська дирекцiя залiзничних перевезень Державного
територiально-галузевого об’єднання „Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ДН-5,01070445 Адрес 41602,Сумська обл.,м. Конотопвул. Свободи, 9
16.Вiдокремлений пiдроздiл станцiя Конотоп Пiвденно-Захiдної залiзницi,ДС Конотоп,01070474
Адрес -41600,Сумська обл.,м. Конотоп,вул. Свободи, 23
17.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна
залiзниця» - дитячий оздоровчий табiр «Зорька»,36471100 Адрес -41630,Сумська
обл.,Конотопський р-н,с. Таранське,вул. Лiсна, 1
18.Дирекцiя з будiвництва залiзнично-автомобiльного мостового переходу через р. Днiпро в м.
Києвi,ДН-6,26521280 Адрес -01135,м. Київ,Шевченкiвський р-н,вул. Жилянська, 97
19.Вiдокремлений пiдроздiл галузева служба колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,П,26199565 Адрес -01601,м. Київ,вул. Лисенка, 6
20.Вiдокремлений пiдроздiл Конотопська дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-1,01070468 Адрес -41600,Сумська обл.,м.
Конотоп,вул. Свободи, 49
21.Вiдокремлений пiдроздiл Дарницька дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-2,01069666 Адрес -02099,м. Київ, Дарницький рн,вул. Приколiйна, 1
22.Вiдокремлений пiдроздiл Київська дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-3,01069761 Адрес -01032,м. Київ,Голосiївський рн,вул. Либiдська, 4
23.Вiдокремлений пiдроздiл Фастiвська дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-4,04732987 Адрес -25553,Київська обл.,м.
Фастiв,вул. Шевченка, 55
24.Вiдокремлений пiдроздiл Нiжинська дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-5,01095014 Адрес -16600,Чернiгiвська обл.,м.
Нiжин,вул. Вокзальна, 27
25.Вiдокремлений пiдроздiл Хутiр-Михайлiвська дистанцiя колiї Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-6,01070497 Адрес -41220,Сумська
обл.,Ямпiльський р-н,м. Дружба,вул. Калiнiна, 10
26.Вiдокремлений пiдроздiл Козятинська дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-7,01069867 Адрес -22100, Вiнницька
обл.,Козятинський р-н,м. Козятин, вул. Винниченка, 64

27.Вiдокремлений пiдроздiл Вiнницька дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-8,01070020 Адрес -21034,м. Вiнниця,Замостянський
р-н,пров. Залiзничний, 29
28.Вiдокремлений пiдроздiл Жмеринська дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-9,01070072 Адрес -23100,Вiнницька обл..м.
Жмеринка,вул. Образцова, 1-А
29.Вiдокремлений пiдроздiл Чернiгiвська дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-10,01069809 Адрес -14017,м. Чернiгiв,
Новозаводський р-н,вул. Привокзальна, 23-а
30.Вiдокремлений пiдроздiл Овруцька дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-11,01070282 Адрес -26000,Житомирська
обл.,Овруцький р-н,м. Овруч, вул. Сабурова, 70-г
31.Вiдокремлений пiдроздiл Коростенська дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-13,01070273 Адрес -26000,Житомирська обл.,м.
Коростень,вул. Табукашвiлi, 24
32.Вiдокремлений пiдроздiл Щорська дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-14,01070511 Адрес -15200,Чернiгiвська обл.,
Щорський р-н,м. Щорс,пров. Урицького, 1а
33.Вiдокремлений пiдроздiл Житомирська дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-15,01070296 Адрес -10001,м.
Житомир,Корольовський р-н,вул. Вокзальна,15Б
34.Вiдокремлений пiдроздiл Шепетiвська дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-18,01069942 Адрес -30400,Хмельницька обл.,м.
Шепетiвка,вул. Привокзальна, 20
35.Вiдокремлений пiдроздiл Хмельницька дистанцiя колiї Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-19,01070155 Адрес -29000,м. Хмельницький,вул. В.
Чорновола, 3
36.Вiдокремлений пiдроздiл Старокостянтинiвська дистанцiя колiї Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧ-20,01070161, Адрес -31100,Хмельницька
обл.,Старокостянтинiвський р-н,м. Старокостянтинiв,вул. Ворошилова, 20
37.Вiдокремлений пiдроздiл Жмеринська дистанцiя захисних лiсонасаджень Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧЛ-3,01070008 Адрес 23100,Вiнницька обл.,м. Жмеринка,вул. Одеська, 91
38.Вiдокремлений пiдроздiл Бахмацька дистанцiя захисних лiсонасаджень Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ПЧЛ-5,01070528 Адрес 16500,Чернiгiвська обл.,Бахмацький р-н,м. Бахмач,вул. Батуринська, 88
39.Вiдокремлений пiдроздiл Жмеринська колiйна машинна станцiя №79 Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,КМС-79,01097036 Адрес 23100,Вiнницька обл., Жмеринський район, м. Жмеринка, вул. Лiзи Чайкiної
40.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна
залiзниця» Конотопська колiйна машинна станцiя № 119,КМС-119,35894123 Адрес 41600,Сумська обл.,м. Конотоп,вул. Професiйна, 108
41.Вiдокремлений пiдроздiл Козятинська колiйна машинна станцiя Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,КМС-120,01097024 Адрес -22123,Вiнницька
обл.,Козятинський р-н.,с. Непедiвка,вул. Гагарiна, 60
42.Вiдокремлений пiдроздiл Коростенська колiйна машинна станцiя Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,КМС-122,01069594 Адрес 11500,Житомирська обл.,м. Коростень.пров. Ковельський, 10А
43.Вiдокремлений пiдроздiл Шепетiвська колiйна машинна станцiя Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця» ,КМС-193,35894139 Адрес 30401,Хмельницька обл.,м. Шепетiвка, Новоград-Волинське шосе, 4
44.Вiдокремлений пiдроздiл Старокостянтинiвська колiйна машинна станцiя Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,КМС-276,22986774 Адрес -

31100,Хмельницька обл.,м. Старокостянтинiв,вул. Ворошилова, 20/2
45.Бахмацька колiйна машинна станцiя № 285,КМС-285,21402234 Адрес -16500,Чернiгiвська
обл.,Бахмацький р-н,м. Бахмач,вул. Сухобокова, 1
46.Вiдокремлений пiдроздiл Житомирський колiйний ремонтно-механiчний завод Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ЖКРМЗ,13560226 Адрес 10001,м. Житомир, Корольовський р-н,пров. 1-й паровозний, 30
47.Вiдокремлений пiдроздiл Мостобудiвельний поїзд № 36 Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,МП-36,01097088 Адрес -03680,м. Київ,Святошинський
р-н, пр-т Вiдрадний, 52
48. Київський рейкозварювальний поїзд,РЗП-5,25980947 Адрес -03680,м. Київ,вул. Качалова,5А.
49.Вiдокремлений пiдроздiл Центр механiзацiї колiйних робiт Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ЦМКР,01069525 Адрес -03680,м.
Київ,Святошинський р-н,пр-т Вiдрадний, 52-А
50.Галузева служба локомотивного господарства Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,Т,25883147 Адрес -01601,м. Київ, Шевченкiвський рн,вул. Лисенка, 6
51.Вiдокремлений пiдроздiл локомотивне депо Київ-Пасажирський Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ТЧ-1,01069732 Адрес - 03035,м.
Київ,Солом’янський р-н,площа Кривоноса, 4
52.Вiдокремлений пiдроздiл локомотивне депо Козятин Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ТЧ-3,01069896 Адрес -22109,Вiнницька обл.,м.
Козятин,вул. Деповська, 1
53.Вiдокремлений пiдроздiл локомотивне депо Жмеринка Державного територiально-галузевого
об`єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ТЧ-4,01070095 Адрес -23100,Вiнницька обл.,м.
Жмеринка,вул. Могилiвська, 1
54.Вiдокремлений пiдроздiл локомотивне депо Гречани Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця» ,ТЧ-5,01070178,Адрес -29025,м. Хмельницький,вул.
Волочиська, 10
55.Вiдокремлений пiдроздiл локомотивне депо Шепетiвка Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ТЧ-6,01069962 Адрес -30401,Хмельницький обл.,м.
Шепетiвка,вул. Привокзальна, 3
56.Вiдокремлений пiдроздiл локомотивне депо Коростень Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ТЧ-7,01070238 Адрес -11500,Житомирська обл.,м.
Коростень,вул. Кузьмiнського, 47-А
57.Вiдокремлений пiдроздiл локомотивне депо Дарниця Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця» ,ТЧ-9,01069643 Адрес -02099,м. Київ,Дарницький рн,вул. Зрошувальна, 31
58.Вiдокремлений пiдроздiл локомотивне депо Конотоп Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ТЧ-11,01070480 Адрес -41602,Сумська обл.,м.
Конотоп,вул. Свободи, 93
59.Вiдокремлений пiдроздiл локомотивне депо Щорс Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ТЧ-12,01070540 Адрес -15200,Чернiгiвська обл.,м.
Щорс,вул. Залiзнична, 2
60.Вiдокремлений пiдроздiл галузева служба вагонного господарства Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,В,25882886 Адрес -01061,м. Київ,вул.
Лисенка, 6
61.Вiдокремлений пiдроздiл експлуатацiйне вагонне депо Козятин Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧДЕ-3,01069873 Адрес -22100,Вiнницька
обл.,м. Козятин,вул. Васьковського, 1
62.Вiдокремлений пiдроздiл ремонтне вагонне депо Козятин Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧДР-3,38689381 Адрес -22100,Вiнницька
обл.,м. Козятин,вул. Васьковського, 1
63.Вiдокремлений пiдроздiл експлуатацiйне вагонне депо Жмеринка Державного територiально-

галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧДЕ-4,01070053 Адрес -23100,Вiнницька
обл.,м. Жмеринка,вул. Бабаджаняна, 1ж
64.Вiдокремлений пiдроздiл ремонтне вагонне депо Жмеринка Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧДР-4,38689374 Адрес -23100,Вiнницька
обл.,м. Жмеринка,вул. Шекiнська, 1а
65.Вiдокремлений пiдроздiл - вагонне депо Дарниця Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧД-5,01069620 Адрес -02099,м. Київ,вул.
Машинiстiвська, 1
66.Вiдокремлений пiдроздiл – вагонне депо Шепетiвка Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧДР-6,01069956 Адрес -30401,Хмельницька обл.,м.
Шепетiвка,вул. Привокзальна, 1
67.Вiдокремлений пiдроздiл – вагонне депо Коростень Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧДР-7,01070333 Адрес -11500,Житомирська обл.,м.
Коростень,вул. Горького, 33
68.Вiдокремлений пiдроздiл вагонне депо Конотоп Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧД-10,01070422 Адрес -41602,Сумська обл.,м.
Конотоп,вул. Свободи, 95
69.Вiдокремлений пiдроздiл галузева служба матерiально-технiчного забезпечення Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,НХ,04724700 Адрес -01601,м.
Київ,Шевченкiвський р-н,вул. Лисенка, 6
70.Вiдокремлений пiдроздiл головний матерiальний склад Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,НХГ,26067705 Адрес -07434,Київська обл., Броварський
р-н,с. Шевченкове,вул. Польова, 5
71.Вiдокремлений пiдроздiл Козятинський територiальний вiддiл матерiально-технiчного
забезпечення Державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ТВ,
МТЗ-2,01104411 Адрес -22100,Вiнницька обл.,м. Козятин,вул. Привокзальна, 6
72.Вiдокремлений пiдроздiл Конотопський територiальний вiддiл матерiально-технiчного
забезпечення Державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ТВ
МТЗ-5,01104440 Адрес -41600,Сумська обл.,м. Конотоп,вул. Залiзнична, 12
73.Вiдокремлений пiдроздiл галузева пасажирська служба Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,Л,25884282 Адрес -01601,м. Київ,Шевченкiвський рн,вул. Лисенка, 6
74.Вiдокремлений пiдроздiл вагонне депо Київ-Пасажирський Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧД-1,01069637 Адрес -03680,м. Київ,вул.
Уманська, 6
75.Вiдокремлений пiдроздiл пасажирське вагонне депо станцiї Бахмач Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧД-9,01070534 Адрес -16500,Чернiгiвська
обл.,Бахмацький р-н,м. Бахмач,вул. Деповська, 11-б
76.Вiдокремлений пiдроздiл Вагонна дiльниця ст. Київ-Пасажирський Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧ-1,23535206 Адрес -03049,м.
Київ,Солом’янський р-н,вул. Уманська, 8
77.Вiдокремлений пiдроздiл - Вагонна дiльниця ст. Жмеринка Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧ-2,13303914 Адрес -23100,Вiнницька
обл.,м. Жмеринка,вул. Тунельна, 26
78.Вiдокремлений пiдроздiл вагонна дiльниця станцiї Хмельницький Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ВЧ-3,21328578 Адрес -29000,м.
Хмельницький,вул. Проскурiвська, 92
79.Вiдокремлений пiдроздiл вокзал станцiї Київ-Пасажирський Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ЛВОК Київ-Пасажирський,26087910 Адрес 01032,м. Київ,Солом’янський р-н,площа Вокзальна, 1
80.Вiдокремлений пiдроздiл вокзал станцiї Жмеринка Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ЛВОК Жмеринка,25983541 Адрес -23100,Вiнницька
обл.,м. Жмеринка,просп. Б. Олiйника, 1

81.Вiдокремлений пiдроздiл вокзал станцiї Хмельницький Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ЛВОК-Хмельницький,25993143 Адрес -29000,м.
Хмельницький,вул. Проскурiвська, 92
82.Вiдокремлений пiдроздiл вокзал станцiї Вiнниця Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ЛВОК-Вiнниця,01070014 Адрес -21100,м. Вiнниця,
Замостянський р-н,пл. Г.Сталiнграду, 1
83.Вiдокремлений пiдроздiл вокзал станцiї Козятин Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ЛВОК-Козятин,25983819 Адрес -22100,Вiнницька обл.,
м. Козятин,вул. Привокзальна, 1
84.Галузева служба електропостачання Державного територiально-галузевого об’єднання
«Пiвденно-Захiдна залiзниця»,Е,24936485 Адрес -01601,м. Київ,вул. Лисенка, 6
85.Київська дистанцiя електропостачання Пiвденно-Захiдної залiзницi,ЕЧ-1,01069659 Адрес 01135,м. Київ,Шевченкiвський р-н,вул. Жилянська, 97
86.Козятинська дистанцiя електропостачання ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ЕЧ-2,01069904
Адрес -22100,Вiнницька обл.,м. Козятин,вул. Привокзальна, 1
87.Вiдокремлений пiдроздiл – Жмеринська дистанцiя електропостачання Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ЕЧ-3,01070103 Адрес 23100,Вiнницька обл.,м. Жмеринка,вул. Тунельна, 24
88.Коростенська дистанцiя електропостачання Державного територiально-галузевого об’єднання
«Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ЕЧ-4,01070310 Адрес -11500,Житомирська обл.,м. Коростень,вул.
Табукашвiлi, 24-А
89.Дистанцiя електропостачання Конотопського вiддiлку Пiвденно-Захiдної залiзницi,ЕЧ5,04829646 Адрес -41600,Сумська обл.,м. Конотоп,1-й пров. Свободи, 24
90.Дарницька дистанцiя електропостачання Пiвденно-Захiдної залiзницi,ЕЧ-6,05415295 Адрес 25309,м. Київ,Днiпровський р-н,вул. Сивашська, 3
91.Фастiвська дистанцiя електропостачання ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ЕЧ-7,04829652
Адрес -08502,Київська обл.,м. Фастiв,вул. Червоний шлях, 1
92.Структурний пiдроздiл „Енергозбут» Пiвденно-Захiдної залiзницi,ЕЕ,21721494 Адрес -01601,м.
Київ,вул. Лисенка, 6
93.Будiвельно-монтажний поїзд № 392 ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,БМП-392,01097042
Адрес -21034,м. Вiнниця,Замостянський р-н,пров. Залiзничний,10
94.Вiдокремлений пiдроздiл галузева служба сигналiзацiї та зв’язку Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,Ш,25882449 Адрес -01601,м. Київ,вул.
Лисенка, 6
95.Вiдокремлений пiдроздiл Київська дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-1,01069695 Адрес -03061,м.
Київ,Солом’янський р-н,вул. Новопольова, 97
96.Вiдокремлений пiдроздiл Фастiвська дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-2,04734785 Адрес 08500,Київська обл.,м. Фастiв,вул. Чапського, 50
97.Вiдокремлений пiдроздiл Козятинська дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-3,01069927 Адрес 22100,Вiнницька обл.,м. Козятин,вул. Васьковського, 10
98.Вiдокремлений пiдроздiл Жмеринська дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-4,01070118 Адрес 23100,Вiнницька обл.,м. Жмеринка,вул. Олiйника, 6
99.Вiдокремлений пiдроздiл Хмельницька дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-5,01070209 Адрес 29000,м. Хмельницький,вул. Трудова, 18/1
100.Вiдокремлений пiдроздiл Шепетiвська дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-6,01069985 Адрес 30401,Хмельницька обл.,м. Шепетiвка,вул. Хвильового, 5
101.Вiдокремлений пiдроздiл Коростенська дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного

територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-7,01070327 Адрес 11500,Житомирська обл.,м. Коростень,вул. Кiрова, 36
102.Вiдокремлений пiдроздiл Бахмацька дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-8,01070505 Адрес 16500,Чернiгiвська обл.,Бахмацький р-н,м. Бахмач,вул. Конотопська, 60
103.Вiдокремлений пiдроздiл Конотопська дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-10,01070379 Адрес 41600,Сумська обл.,м. Конотоп,вул. Ватутiна, 80
104.Вiдокремлений пiдроздiл Нiжинська дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-11,01069844 Адрес 16600,Чернiгiвська обл.,м. Нiжин,пров. Урожайний, 8А
105.Вiдокремлений пiдроздiл Дарницька дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-12,04734851 Адрес 02096,м. Київ,Дарницький р-н, вул. Приколiйна, 5
106.Вiдокремлений пiдроздiл Житомирська дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-13,04734822 Адрес 10001,м. Житомир,Корольовський р-н,вул. О. Байка, 5-А
107.Вiдокремлений пiдроздiл Вiнницька дистанцiя сигналiзацiї та зв’язку Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ШЧ-14,04841647 Адрес 21034,м. Вiнниця,Замостянський р-н,станцiя Вiнниця, 3
108.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «ПiвденноЗахiдна залiзниця» - галузева служба будiвельно-монтажних робiт i цивiльних
споруд,БМЕС,01097065,Адрес -01601,м. Київ,вул. Лисенка, 6
109.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «ПiвденноЗахiдна залiзниця» Київське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння № 1,БМЕУ1,01106775 Адрес -03035,м. Київ,Голосiївський р-н,вул. Толстого, 61
110.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «ПiвденноЗахiдна залiзниця» Козятинське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння № 2,БМЕУ2,33239976 Адрес -22100,Вiнницька обл.,м. Козятин,вул. 8-а Гвардiйська, 56
111.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «ПiвденноЗахiдна залiзниця» Жмеринське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння № 3,БМЕУ3,01106806 Адрес -23100,Вiнницька обл.,м. Жмеринка,вул. Київська, 9
112.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «ПiвденноЗахiдна залiзниця» Коростенське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння № 4,БМЕУ4,25923243 Адрес -11500,Житомирська обл.,м. Коростень,вул. Горького, 27
113.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «ПiвденноЗахiдна залiзниця» Конотопське будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння № 5,БМЕУ5,33239494 Адрес -41602,Сумська обл.,м. Конотоп,вул. Свободи, 57А
114.Вiдокремлений пiдроздiл Київський завод залiзобетонних конструкцiй Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,К33БК,01057502 Адрес 03680,м. Київ,Святошинський р-н,вул. Качалова, 5
115.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «ПiвденноЗахiдна залiзниця» - Хмельницький завод залiзобетонних конструкцiй,Хм33БК,21343939 Адрес 28000,м. Хмельницький,вул. Академiка Курчатова, 108
116.Вiдокремлений пiдроздiл служба вiдомчої воєнiзованої охорони Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,НО,22873450 Адрес -01601,м. Київ,вул.
Лисенка, 6
117.Вiдокремлений пiдроздiл Київський загiн вiдомчої воєнiзованої охорони Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,НОР-1,23698486 Адрес 02090,м. Київ,Днiпровський р-н,вул. Сиваська, 1
118.Вiдокремлений пiдроздiл Козятинський загiн вiдомчої воєнiзованої охорони Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,НОР-2,21726296 Адрес 22109,Вiнницька обл.,м. Козятин,вул. 8-А Гвардiйська, 62

119.Вiдокремлений пiдроздiл галузева служба примiських пасажирських перевезень Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,НРП,35333150 Адрес 01034,м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Лисенка, 6
120.Вiдокремлений пiдроздiл моторвагонне депо Фастiв-1 Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,РПЧ-8,01059805 Адрес -08500,Київська обл.,м.
Фастiв,вул. Галафеєва, 1
121.Вiдокремлений пiдроздiл моторвагонне депо Чернiгiв Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,РПЧ-10,01069815 Адрес -14017,м.
Чернiгiв,Новозаводський р-н,вул. Привокзальна, 30
122.Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого об’єднання «ПiвденноЗахiдна залiзниця» Центр регiональних перевезень пасажирiв,РПЦ,36001475 Адрес -02096, м.
Київ, Дарницький р-н, вул. Привокзальна, 3
123.Вiдокремлений пiдроздiл Господарська служба Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,НА,01069554 Адрес -01601,м. Київ,вул. Лисенка, 6
124.Служба капiтальних вкладень Пiвденно-Захiдної залiзницi,НКВ,33888830 Адрес -01034,м.
Київ,Шевченкiвський р-н,вул. Лисенка, 6
125.Вiдокремлений пiдроздiл iнформацiйно-обчислювальний центр Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,IОЦ,01069560 Адрес -01030,м.
Київ,Шевченкiвський р-н,вул. I. Франка,21-23
126.Вiдокремлений пiдроздiл Центральна залiзнична автобаза Пiвденно-Захiдної
залiзницi,ЦЗА,01069577 Адрес -01103,м. Київ, Печерський р-н,шосе Залiзничне, 6
127.Вiдокремлений пiдроздiл - Пансiонат, дитячий оздоровчий табiр «Променистий» Державного
територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,20671127 Адрес -97493,АРК
м. Євпаторiя,Алея дружби, 31
128.Вiдокремлений пiдроздiл Пiвденно-Захiдної залiзницi санаторiй «Свiтязянка»,25556721,Адрес
-82200,Львiвська обл.,м. Трускавець,вул. Суховоля, 23
129.Вiдокремлений пiдроздiл Пiвденно-Захiдної залiзницi санаторiй «Медичний центр реабiлiтацiї
залiзничникiв»,МЦРЗ,26335270 Адрес -22000,Вiнницька обл.,м. Хмiльник,вул. Шевченка, 20
130.Лiнiйна лiкарня с. Клубiвка Пiвденно-Захiдної залiзницi,ЛЛ Клубiвка,33106425 Адрес -30350,
Хмельницька обл., Iзяславський р-н, с. Клубiвка,вул. Б.Хмельницького 108 А
131.Вiдокремлений пiдроздiл Київська дитяча залiзниця Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,Ндет,26009004 Адрес -04112,м. Київ,Шевченкiвський рн,вул. Тимофiя Шамрила, 4
132.Дорожнiй фiзкультурно-спортивний клуб „Локомотив» Пiвденно-Захiдної залiзницi,ДФСК
Локомотив»,02583715 Адрес -03049,м. Київ,Солом’янський р-н,пров. Стадiонний, 10/2
133.Вiдокремлений пiдроздiл «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Локомотив»
Державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна
залiзниця»,КДЮСШ,36283640 Адрес -03049,м. Київ, Солом’янський р-н,пров. Стадiонний, 10/2
134.Вiдокремлений пiдроздiл «Спецiалiзована дитячо-юнацька спортивна школа олiмпiйського
резерву з веслування на байдарках i каное «Локомотив» Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,СДЮШОР,36283656 Адрес -03049,м. Київ,
Солом’янський р-н,пров. Стадiонний, 10/2
135.Вiдокремлений пiдроздiл центр професiйного розвитку персоналу Державного територiальногалузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»,ЦПРП (КТШЗТ),01118347 Адрес -03115,м.
Київ,Шевченкiвський р-н,пр-т Перемоги, 102
136.Вiдокремлений пiдроздiл Жмеринська механiзована дистанцiя навантажувальнорозвантажувальних робiт Державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна
залiзниця»,МЧ,35647127 Адрес -23100,Вiнницька обл.,м. Жмеринка, вул. Тунельна, 22
137.Вiдокремлений пiдроздiл Український центр по обслуговуванню пасажирiв на залiзничному
транспортi Пiвденно-Захiдної залiзницi,УЦОП,37025827 Адрес - 01032,м. Київ, Шевченкiвський рн,бульв.Т. Шевченка, 38/40
Змiни, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з

попереднiм звiтним перiодом такi:
1) виключено з ЄДРПОУ Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця» - Коростенський енерго-монтажний поїзд № 647
ЕП-647; 05396250
01.10.2013 згiдно з наказом вiд 08.07.2013 № 283-Н;
2) виключено з ЄДРПОУ Вiдокремлений пiдроздiл Державного територiально-галузевого
об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця» Жмеринський будiвельно-монтажний поїзд № 649
БМП-649; 01097007
01.10.2013 згiдно з наказом вiд 08.07.2013 № 283-Н.

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв на 01.01.2014 – 59082 працiвникiв.
Середньомiсячна заробiтна плата - 4106,25 грн.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 166 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi прийнятi на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 83
працiвника.
Фонд оплати працi за 2013 рiк склав 2 911 250,0 тис.грн., в 2012 роцi – 2 886 258,4 тис.грн.,
збiльшення порiвняно з 2012 роком вiдбулося на суму 24 991,6 тис.грн.
Кадрова програма залiзницi, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам. У 2013 роцi при загальному планi пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв та
фахiвцiв залiзницi 1090 осiб, фактично пройшли навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї 1101
особа, в тому числi у вищих навчальних закладах залiзничного транспорту III-IУ рiвнiв
акредитацiї – 485 осiб та у вищих навчальних закладах залiзничного транспорту I-II рiвнiв
акредитацiї – 616 осiб.
При рiчному планi пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв масових професiй 3530 осiб, у тому числi з
вiдривом вiд виробництва 508 осiб, фактично пройшли пiдвищення квалiфiкацiї вiдповiдно 4728, з
них 498 робiтникiв з вiдривом вiд виробництва.
Пiвденно-Захiдна залiзниця не є учасником об'єднань пiдприємств (асоцiацiї, корпорацiї,
концерни, консорцiуми, iншi об'єднання пiдприємств) чи груп суб'єктiв господарювання
(фiнансово-промисловi групи, холдинговi компанiї тощо) та протягом звiтного перiоду не ставала
учасником та не брала участi в них.
Протягом звiтного перiоду Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiднам
залiзниця" не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами
та не здiйснювало операцiй з придбання часток у статутних капiталах iнших пiдприємств.
Пропозициї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Амортизацiя основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних
необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що
амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. При вiдпуску запасiв у
виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО, за яким оцiнка
запасiв базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, в якiй вони
надходили на пiдприємство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими
вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за
часом надходження запасiв. Цiннi папери облiковуються за справедливою вартiстю.

Основною дiяльнiстю Державного територiально-галузевого об'єднання "Пiвденно-Захiдна
залiзниця" є перевезення вантажiв, пасажирiв, вантажобагажу, почти та iн., а також пiдсобнодопомiжна дiяльнiсть, продукцiя якої використовується для потреб експлуатацiйної дiяльностi
залiзницi та iнших пiдприємств.
Пiвденно-Захiдна залiзниця є природним монополiстом з залiзничних транспортних перевезень на
територiї яку обсуговує, а саме: Київської, Вiнницької, Житомирської, Чернiгiвської, Сумської,
Хмельницької та частково в районах Рiвненської, Чернiвецької, Черкаської, Полтавської та
Тернопiльської областей, населення яких складає близько 20 мiльйонiв людей.На сьогоднiшнiй
день географiчне положення i конфiгурацiя напрямкiв i дiльниць Залiзницi визначають її велике
транзитне значення. «Пiвденно-Захiдна залiзниця» зв’язує залiзницi України iз залiзницями країн
Євросоюзу через 6 прикордонних переходiв.
Основними завданнями Залiзницi є своєчасне та якiсне здiйснення перевезень вантажу, пасажирiв
та вантажобагажу. Функцiонує вдень i вночi, не залежить вiд пори року i атмосферних умов.
Допомагає доставляти вантажi у важкодоступнi райони. Стратегiчними напрямками розвитку
Залiзницi є якiсне забезпечення перевезень, безпека руху поїздiв, зниження негативного впливу
транспорту на навколишнє середовище, електрифiкацiя основних напрямкiв, оновлення рухомого
складу, модернiзацiя i придбання нових основних засобiв, iнформатизацiя та автоматизацiя
технологiчних процесiв на залiзницi. Емiтент здiйснює перевезення пасажирiв, що носить
сезонний характер. У перiод лiтнiх пасажирських перевезень (червень-вересень) їх обсяг зростає
орiєнтовно на 60%.
Крiм ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" на територiї України працює 5 залiзниць.
Ринок збуту продукцiї-територiя України. Конкурентами є автомобiльний, рiчковий та морський
транспорт. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають
бiльше 10% в загальному об'ємi постачання -1.
Основнi види дiяльностi залiзницi за КВЕД:
49.20 Вантажний залiзничний транспорт
30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу
49.10 Пасажирський залiзничнiй транспорт мiжмiського сполучення
49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення
52.21 Допомiжне обслуговування наземного траспорту
52.24 Транспортне оброблення вантажiв
До потенцiйних факторiв ризику стосовно фiнансово-господарського стану Пiвденно-Захiдної
залiзницi вiдносяться:
- ризик збiльшення собiвартостi вантажних та пасажирських перевезень;
- ризик зростання вартостi сировини, матерiалiв, електроенергiї, палива тощо;
- ризик збiльшення збитковостi пасажирських перевезень.
До потенцiйних полiтичних та макроекономiчних ризикiв Пiвденно-Захiдної залiзницi
вiдносяться:
- ризик збiльшення податкового навантаження - високi податки або вимоги податкових органiв,
що призводить до зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi;
- ризик полiтичної нестабiльностi в Українi;
- ризик рецесiї чи зниження темпiв економiчного розвитку України;
- ризик зростання iнфляцiї.
Головною метою полiтики управлiння ризиками залiзницi є своєчасне виявлення ризикiв та
прийняття подальших заходiв з мiнiмiзацiї негативного впливу на фiнансовi показники
пiдприємства. Пiвденно-Захiдна залiзниця придiляє значну увагу зонам ризику i продовжує
будувати iнтегровану систему управлiння ризиками, що дозволяє кiлькiсно визначати основнi
ризики i вибирати вiдповiднi iнструменти для управлiння ними.
Основними клiєнтами залiницi являються: ДП "Український транспортно-логiстичний центр",

ТОВ "ЗОВНIТРАНСГАЗ", ТОВ "Iтек-Транс" –Э, ТОВ "ТЕП Транско", ТОВ
"Компанiя"Мелагрейн"-Е, ТОВ "Пром-Газ-Iнвест", ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАИНА", ТОВ "БНКУКРАЇНА", ТОВ "СК Логiстик"-Е, ТОВ "Юнiгран", ПП "Окко-Бiзнес".Iнформацiя щодо
укладених договорiв з клiєнтами є комерцiйною таємницею. Кiлькiсть основних клiєнтiв у
звiтньому перiодi не змiнювалась.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї Пiвденно-Захiдної
залiзницi
Вид продукцiї (обсяги виробництва):
1)тарифнi т-км - у натуральнiй формi 46 723,8 млн.т-км, у грошовiй формi 6 281 429 тис.грн., у
вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї 65,2%
2)пасажиро-км -у натуральнiй формi 15 991,0 млн.пас-км, у грошовiй формi 2 168 414 тис.грн., у
вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї 22,5%
3)пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть - у грошовiй формi 1 183 151тис.грн., у вiдсотках до всiєї
виробленої продукцiї 12,3%
За 2013 рiк обсяг вантажообiгу склав 46 723,8 млн.т-км. Вiд перевезень вантажiв отримано 6 281
429 тис. грн. доходiв в тому числi вiд транзитних перевезень 1 952 313 тис.грн.
Обсяг пасажирообiгу досяг 15 991,0 млн.пас-км. Вiд пасажирських перевезень отримано 2 168 414
тис. грн доходiв. Доходи вiд реалiзацiї послуг пiдсобно-допомiжної дiяльностi за 2013 рiк склали 1
183 151тис.грн.
Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування за 2013 рiк по залiзницi
прибутковий у сумi 23,2 млн. грн., у тому числi вiд перевезень вантажiв i пасажирiв отриманий
прибуток у сумi 434,4 млн. грн., що менше плану на 334,5 млн. грн. та до факту минулого року
менше на 202,6 млн. грн. за рахунок зменшення доходiв вiд перевезень вантажiв.
Прибуток вiд реалiзацiї пiдсобно-допомiжної дiяльностi склав 197,5 млн. грн. при планi 180,5 млн.
грн., що бiльше плану на 17,1 млн. грн. та бiльше факту минулого року на 27,0 млн. грн.
За 2013 рiк вiд iншої операцiйної дiяльностi отримано збиток в сумi 160,1 млн. грн., при
запланованому збитку 242,2 млн. грн., що менше плану на 82,0 млн. грн.
Збитки вiд iншої фiнансової дiяльностi склали 537,2 млн. грн., що менше запланованих на 3,7 млн.
грн.
По iншiй дiяльностi отримано прибуток у сумi 88,6 млн. грн. при планi 100,4 млн. грн., що менше
на 11,8 млн. грн. через зменшення прибутку вiд списання необоротних активiв.
Чистий прибуток по залiзницi склав 66,1 млн. грн., що бiльше запланованого на 130 тис. грн.
Зниження дiлової активностi та обсягiв промислового виробництва в країнi негативно позначилося
на основних показниках господарської дiяльностi залiзницi.
За 2013 рiк план капiтальних вкладень становить 960,7 млн.грн., освоєно 1 164,5 млн.грн., що
складає 121,2 %. В тому числi по роздiлах:
1)«Капiтальне будiвництво»
При планi 268,2 млн. грн. виконання складає 375,7 млн. грн. або 140,1%. По будiвництву
залiзнично-автомобiльного мостового переходу через р. Днiпро в м. Києвi освоєння склало 78,2
млн. грн. та по будiвництву пасажирської технiчної станцiї Київського залiзничного вузла в районi
станцiї Дарниця – 118,8 млн.грн. (при планi 80 млн.грн.).
2)«Рухомий склад»
При планi 36,5 млн.грн. придбання рухомого складу вiдсутнє.
3)«Модернiзацiя»
При планi 561 млн.грн. освоєння складає 685,6 млн.грн. або 122,2%, в тому числi:
модернiзацiя колiї – 290,4 млн.грн.;
рухомого складу – 199,9 млн.грн.;
iнша модернiзацiя – 195,3 млн.грн.
4)«Механiзми та обладнання»
При планi 67 млн.грн. освоєно 58,2 млн.грн. або 86,8%.
5) «Iншi необоротнi матерiальнi та нематерiальнi активи»
При планi 27,9 млн.грн. виконання складає 45 млн.грн. або 160,9%.
Перевиконання виникло за рахунок витрат на оформлення прав користування земельними

дiлянками.

За 2013 рiк Державним територiально-галузевим об'єднанням "Пiвденно-Захiдна залiзниця"
придбано основних активiв на загальну суму 103 160,00 тис.грн.
План капiтального будiвництва становив 268 185,00 тис.грн., модернiзацiї (розширення або
удосконалення основних засобiв) – 561 020,00 тис.грн.
Суми видаткiв, у тому числi вже зроблених 746 623,00 тис.грн. (у т.ч.: залученi кошти – 545 386,00
тис.грн., амортизацiя, ФРВ – 201 237,00 тис.грн.), крiм того погашення кредиторської
заборгованостi, що виникла станом на 01.01.2013 р. – 397 288 тис.грн. (у т.ч.: за рахунок
амортизацiї - 36 697 тис.грн., кредитних коштiв – 360 591 тис.грн.).
На перспективу – до 2018 року, залiзницею передбачається пiдвищення технiчного рiвня
обслуговування перевезень вантажiв та пасажирiв. Передбачено, зокрема, оновлення рухомого
складу залiзницi, впровадження нових засобiв дiагностики та безпеки руху, розробку нових
iнформацiйних технологiй, збiльшення денних пасажирських перевезень.
Планується повнiстю закiнчити роботи за титулом «Будiвництво залiзнично-автомобiльного
мостового переходу ч/з р.Днiпро в м.Києвi».
В 2014 роцi планується ввести в експлуатацiю об'єкту «будiвництво «Комплексу технiчної
пасажирської станцiї Київського залiзничного вузла в районi ст. Дарниця» 1-ша та 2-га черга та 1ої черги вокзального комплексу ст.Дарниця.
Особлива увага придiлятиметься безпецi руху поїздiв та пасажирiв, для чого планується закiнчити
реконструювати залiзничний мосту на дiльницi Чернiгiв-Нiжин.
В 2014 роцi планується закiнчити електрифiкацiю непарної колiї Конотоп-Ворожба, впровадження
мiкропроцесорного обладнання Станишiвка - Житомир.
В 2015-2018 р.р. планується електрифiкацiя дiльницi Бердичiв-Житомир – Коростень – Овруч Держкордон Також планується будiвництво мосту дiльницi Шостка-Новгород-Сiверський та
шляхопроводу ст.Боярка.
З 2014 року розпочинається реконструкцiя ЕЦ ст.. Козятин.
Продовжуються роботи з реконструкцiї електричної централiзацiї стрiлочних переводiв з
впровадженням мiкропроцесорних систем, впровадження постiйно дiючого двобiчного
автоблокування та реконструкцiїї переїздiв i стрiлочних переводiв на станцiях.
Щорiчно планується збiльшувати обсяги модернiзацiї основних засобiв, в тому числi
реконструкцiя колiї до 150-200 км на рiк.
Планується також обладнання турнiкетними системами платформ примiських напрямкiв, що
значно збiльшить прибутковiсть залiзницi за рахунок унеможливлення безквиткового проїзду.
Також залiзницею запровадженi заходи щодо розвитку об'єктiв невиробничого призначення. Так в
2014 роцi заплановано збудувати 1-шу чергу житлового будинку у м. Вишневе на 96 квартир.
Ввести в експлуатацiю 2-у чергу будiвництва житлового будинку у м. Коростень на 35 квартир.
Продовжуються роботи щодо розвитку оздоровчих закладiв. Планується закiнчити реконструкцiю
1-го корпусу МЦРЗ Хмiльник, що дозволить отримати додатковi мiсця оздоровлення
залiзничникiв.
Правочини протягом звiтного перiоду мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними
пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi,
членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особам з iншого боку
вiдсутнi.

У 2013 роцi залiзницею використовувалися основнi засоби транспорту вартiстю 1 428 951 169млн.
грн. (за первiсною вартiстю), в тому числi виробничi основнi засоби вартiстю 1 428 008 652 млн.
грн. Впродовж року встановився такий склад основних засобiв транспорту (за залишковою
вартiстю): -будинки 2 546 746 тис. грн. (16,2%); - споруди
6 886 866 тис. грн. (43,9 %); - передавальнi пристрої 1 035 812 тис. грн. (6,6%); - машини та
обладнання - 1 493 807 тис. грн. (9,5 %); - транспортнi засоби - 3 658 829 тис. грн. (23,3 %); iнструмент, прилади, iнвентар - 48 286 тис. грн. (0,3 %); - багаторiчнi насадження - 1 415 тис. грн.;
- iншi основнi засоби - 13 943 тис. грн. (0,08 %). Впродовж року надiйшло основних засобiв
транспорту на суму 389 826 тис. грн., вибуло 311 189 тис. грн. Збiльшення основних засобiв
вiдбулося в групах: - будинки - на 27 994 тис. грн., - споруди - на 78 445 тис. грн., - передавальнi
пристрої - на 6 581 тис. грн., - машини та обладнання - на 221 689 тис. грн., - транспортнi засоби 13
476 тис. грн., - iнструменти, прилади та iнвентар - на 7 039 тис. грн.
Вплив основних засобiв у загальному обсязi коштiв залiзницi, що визначається коефiцiєнтом
реальної вартостi основних засобiв, на кiнець року складає 0,72, що зменшився протягом року на
0,01.
Фiзичний стан основних засобiв виглядає наступним чином: коефiцiєнт зносу на кiнець року склав
0,99. Коефiцiєнт придатностi основних засобiв дорiвнює 0,01 (1%). Коефiцiєнт вибуття складає
0,00099, тобто основнi засоби залiзницi, що вибули у звiтному перiодi складають 0,10%. Питома
вага придбаних основних фондiв складає
0,027 % вiд вартостi основних фондiв залiзницi (коефiцiєнт оновлення дорiвнює 0,00027).
За пiдсумками роботи за 2011 р. фондовiддача по доходах вiд основної дiяльностi склала 0,65 грн.,
по прибутку 0,0089 грн., по приведенiй продукцiї 4,65 прив. ткм на 1 грн. основних засобiв
До потенцiйних факторiв ризику стосовно фiнансово-господарського стану Пiвденно-Захiдної
залiзницi вiдносяться:
- ризик збiльшення собiвартостi вантажних та пасажирських перевезень;
- ризик зростання вартостi сировини, матерiалiв, електроенергiї, палива тощо;
- ризик збiльшення збитковостi пасажирських перевезень.До потенцiйних полiтичних та
макроекономiчних ризикiв Пiвденно-Захiдної залiзницi вiдносяться:
- ризик збiльшення податкового навантаження - високi податки або вимоги податкових органiв,
що призводить до зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi;
- ризик полiтичної нестабiльностi в Українi;
- ризик рецесiї чи зниження темпiв економiчного розвитку України;
- ризик зростання iнфляцiї.
Головною метою полiтики управлiння ризиками залiзницi є своєчасне виявлення ризикiв та
прийняття подальших заходiв з мiнiмiзацiї негативного впливу на фiнансовi показники
пiдприємства. Пiвденно-Захiдна залiзниця придiляє значну увагу зонам ризику i продовжує
будувати iнтегровану систему управлiння ризиками, що дозволяє кiлькiсно визначати основнi
ризики i вибирати вiдповiднi iнструменти для управлiння ними.
Санкцiї, що були застосованi до Емiтента за 2013 р:
Штрафи та пенi за порушення умов перевезень - 79 тис.грн.
Штрафи та пенi за порушення господарських договорiв - 530 тис.грн.
Штрафи та пенi по платежах в бюджет - 93 тис.грн.
Штрафи та пенi до iнших державних цiльових фондiв - 23 тис.грн.
Всього - 725 тис.грн.
Структура власних засобiв Пiвденно-Захiдної залiзницi на кiнець 2013 року виглядає наступним
чином:
найлiквiднiшi активи (грошовi кошти) — 0,31%,

швидко лiквiднi (поточна дебiторська заборгованiсть, готова продукцiя) — 2,48 %,
низько лiквiднi (виробничi запаси, iншi оборотнi активи) — 2,73%,
умовно лiквiднi (необоротнi активи) – 94,47 %.
У порiвняннi з початком року спостерiгаються незначнi змiни у структурi власних засобiв:
збiльшення питомої ваги найлiквiднiших активiв (на 0,16 %), збiльшення швидко лiквiдних
активiв (на 0,33%), збiльшення низько лiквiдних активiв (на 0,31%), та зменшення умовно
лiквiдних активiв (на 0,81%).
Розрахунки по договорах на перевезення здiйснюються на умовах передплати. Договори на
перевезення вантажiв укладаються без зазначення суми по договору.
Укладенi, але не виконанi договори на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
На 2014 рiк обсяги вантажообiгу запланованi у розмiрi 46699 млн. тарифних тонно-кiлометрiв. До
плану 2013 року обсяги вантажообiгу зменшено на 2000 млн. тарифних тонно-км або на 4,1%,
зменшено до звiту 2013 року на 24,8 млн.т.км або на 0,1%.
Зменшення вантажообiгу до звiту 2013 року обумовлено зменшенням обсягiв мiждержавного
транзиту на 112,0 млн.т.км або на 1,2%, мiждержавного експорту - на 335,5 млн.т-км або на 1,4%,
зменшенням обсягiв у мiсцевому сполученнi - на 106,5 млн.т-км або на 4,3%.
Обсяги перевезень збiльшено в порiвняннi зi звiтом 2013 року у прямому внутрiшньодержавному
сполученнi на 503,1 млн.т-км або на 6,1%, у мiждержавному iмпортному сполученнi - на 26,1
млн.т-км або на 1,0%.
Загальне вiдправлення вантажiв заплановано в розмiрi 36388 тис. тонн. До плану 2013року обсяг
вiдправлення вантажiв зменшено на 335 тис.тонн або на 0,9%, зменшено до рiвня 2013 року на
1327,1 тис.тонн або на 3,5%.
Планом 2014 року передбачається обсяг пасажирських перевезень на рiвнi 16257 млн. пас-км. До
рiвня 2013 року обсяги пасажирообiгу збiльшено на 265,9 млн. пас-км (+1,7%), до плану 2013 року
збiльшено на 12 млн. пас-км (+0,1%).
Ґрунтуючись на дослiдженнях ринку Емiтент приймає участь у розробках щодо:
1) впровадження системи пожежної сигналiзацiї на електропоїздах змiнного струму;
2) модернiзацiя переїзних шлагбаумiв;
3) модернiзацiя стрiлочних електроприладiв.
Витрати на дослiдження та розробки за звiтний 2013 рiк - 2848 тис.грн.
Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент станом на 31.12.2013 рiк.
Позивач: ПЗЗ №2а-5604/10/2670
Вiдповiдач: Мiнiстерство освiти i науки України Мiнiстерство фiнансiв України,
Держказначейство України
Предмет спору: борг перевезення студентiв за 2006-2009
Сума спору(грн.): 98055714,28
1 iнстанцiя: Окружний адмiнiстративний суд м. Києва част.задоволено вчинити дiї ***
експертизою пiдтвердженна сума заборгованостi, 05.08.13 задоволено частково визнано
бездiяльнiсть
Дата рiшення: 04.08.10
Сума вiдхилено: 98055714,28
Апеляцiйна iнстанцiя: КААС скарга Мiнфiна 25.08.10 та скарга МОН 20.08.10 без змiн *** КААС
скарга ПЗЗ на ухвалу про зупинення 02.10.12*** скарга ПЗЗ 13.08.13 рiшення без змiн 29.10.13
Касацiйна iнстанцiя: ВАСУ скарга Мiнфiна К-39021/10 задоволено частково, направлено на новий
розгляд 07.09.10 *** с/Васильченко рiшення без змiн

Дата постанови: 14.01.14
_________________________
Позивач: ПЗЗ №57/128
Вiдповiдач: ТОВ БК Трансбудiнвест
Предмет спору: борг пеня
Сума спору(грн.): 6 918 492,88
1 iнстанцiя: ГС м. Києва задоволено пiдписано 25.07.11
Дата рiшення: 19.07.11
Сума задоволено: 7 283 554,84
Апеляцiйна iнстанцiя: КАГС скарга вiдповiдача 03.08.11 К48 зупинено проводиться експертиза
04.10.11 с/Сотнiкова Разiна Сулiм зупинено призначено експертизу 29.01.13 розгляд призначено
на 28.01.14
_________________________________
Позивач: ПЗЗ №2а-6971/11/2670 К/9991/23556/12
Вiдповiдач: Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України
Предмет спору: про зобовязання вчинити дiї закласти в бюджет пiльгове борг 2010
Сума спору(грн.): 45 912 388,59
1 iнстанцiя: Окружний адмiнiстративний суд м. Києва вiдмовлено
Дата рiшення: 15.09.11
Апеляцiйна iнстанцiя: КААС скарга ПЗЗ 03.10.11 .без змiн 14.03.12
Касацiйна iнстанцiя: ВАСУ скарга ПЗЗ 30.03.12 вiдкрито касацiйне прповадження 02.07.12 станом
на 31.12.13 р.не призначено
_________________________________
Позивач: ПЗЗ №2а-18367/11/2670
Вiдповiдач: Головне контрольно-ревiзiйне управлiння України реорганiзовано Держфiнiнспекцiя
України
Предмет спору: скасування вимоги №31-14/1015 вiд 21.11.11
Сума спору(грн.): 52 085 957,35
1 iнстанцiя: Окружний адмiнiстративний суд м. Києва задоволено
Дата рiшення: 16.03.12
Апеляцiйна iнстанцiя: КААС скарга ДФI 12.04.12 в Апеляцiйному судi iнформацiя про апеляцiйну
скаргу вiдсутня
________________________________
Позивач: Осадча В.В. Попович Л.Б.
Вiдповiдач: ПЗЗ №1303/687/2012 провадження 1/1303/78/2012
Предмет спору: шкода внаслiдок злочину обвинуваченi Iваницький; Приходько
Сума спору(грн.): 500000
1 iнстанцiя: Буський райсуд Львiвської обл. позов задоволено частково, стягнення солiдарно 250
000 грн.
Дата рiшення: 30.12.13
Сума задоволено(грн.): 250 000 грн
Сума вiдхилено: 250 000 грн
Апеляцiйна iнстанцiя: Апеляцiйний суд Львiвської обл. скарга ПЗЗ 14.01.14
________________________________
Позивач: ПЗЗ № 826/2932/13-а
Вiдповiдач: Мiнiстерство освiти i наукиУкраїни
Предмет спору: зобовязання вчинити дiї борг 2011-2012
Сума спору(грн.): 87 025 691,71
1 iнстанцiя: Окружний адмiнiстративний суд м. Києва зупинено проводиться ексертиза 22.04.13.
задоволено частково бездiяльнiсть
Дата рiшення: 04.11.13
Апеляцiйна iнстанцiя: КААС скарга ПЗЗ вiдкрито 29.11.13 с/Лiчевецький станом на 31.12.13 р.не
призначено

________________________________
Позивач: ПЗЗ №2610/29604/2012 пр.2а/2610/1255/2012
Вiдповiдач: Управлiння працi та соцiального захисту населення Фастiв мiська рада
Предмет спору: визнання протиправними дiй стягнення коштiв
Сума спору(грн.): 3 783 774,45
1 iнстанцiя: Шевченкiвський райсуд Києва 16.05.13р. Передано до КААС розгляд призначено на
21.01.14
Апеляцiйна iнстанцiя: КААС скарга ПЗЗ на ухвалу 18.05.13 скасовано, направлено на новий
розгляд 29.10.13
_________________________________
Позивач: Прокуратура м.Києва в iнт ПЗЗ. №910/8256/13
Вiдповiдач: ДП Елекромонтажний поїзд №707
Предмет спору: борг
Сума спору(грн.): 1 925 156,42
1 iнстанцiя: ГС Києва с/Бондарчук задоволено
Дата рiшення: 04.07.13
Сума задоволено(грн.): 1 925 156,42
Апеляцiйна iнстанцiя: КАГС скарга вiдповiдача 17.07.13 с/Ропiй Кондес Рябуха 21.10.13 рiшення
без змiн
Касацiйна iнстанцiя: ВГСУ скарга вiдповiдача вiд 11.11.13 скасовано на новий розгляд
Дата постанови: 16.12.13
_______________________________
Позивач: ПЗЗ №910/8349/13
Вiдповiдач: ТОВ Трейд Лiдер Сервiс
Предмет спору: борг за договором оренди
Сума спору(грн.): 595 127,17
1 iнстанцiя: ГС Києва с/Сiвакова задоволено
Дата рiшення: 18.06.13
Сума задоволено(грн.): 595 127,17
Апеляцiйна iнстанцiя: КАГС скарга Вiдповiдача 18.07.13 с/Iльєнок Корсакова Кропивна рiшення
без змiн 27.11.13
Касацiйна iнстанцiя: ВГСУ скарга вiдповiдача 16.12.13 станом на 31.12.13 р.не призначено
____________________________
Позивач: ПЗЗ №910/13852/13
Вiдповiдач: КП Київпастранс
Предмет спору: борг пеня 3% рiчних
Сума спору(грн.): 36 858 924,38
1 iнстанцiя: ГС Києва с/Головатюк позов задоволено 13.09.13
Дата рiшення : 19.09.13
Сума задоволено(грн.): 30 624 240,55
Апеляцiйна iнстанцiя: КАГС скарга вiдповiдача рiшення без змiн 02.12.13
Касацiйна iнстанцiя: ВГСУ скарга вiдповiдача станом на 16.01.14 р.не призначено
____________________________
Позивач: ПЗЗ №910/15406/13
Вiдповiдач: Київпастранс
Предмет спору: борг по договору №126787/НЮ
Сума спору(грн.): 3 261 590,25
1 iнстанцiя: ГС Києва с/ Босий 23.09.13 добровiльно сплачено основний борг
Дата рiшення: 23.09.13
Сума задоволено(грн.): 135 019,33
Апеляцiйна iнстанцiя: КАГС скарга вiдповiдача 07.10.13 с/Коротун Гаврилюк; Iоннiкова ; рiшення
без змiн 12.12.13

Касацiйна iнстанцiя: ВГСУ скарга вiдповiдача 26.12.13 станом на 31.12.13 р.не призначено
____________________________
Позивач: Бехiвський гранкарєр
Вiдповiдач: ПЗЗ №910/16688/13
Предмет спору: повернення коштiв по Техпд
Сума спору(грн.): 2 429 597,17
1 iнстанцiя: ГС Києва с/Лиськов позов задоволено
Дата рiшення: 16.10.13
Сума задоволено(грн.): 2 429 597,17
Апеляцiйна iнстанцiя: КААС скарга ПЗЗ розгляд вiдкладено на 30.01.14
_______________________________
Позивач: Транспортн. прокуратура Київської обл. ПЗЗ №910/18372/13
Вiдповiдач: Київ-Днiпровське МППЗТ
Предмет спору: борг за ремонт колiїї
Сума спору(грн.): 4 730 424,66
1 iнстанцiя: ГС Києва с/Лиськов зустрiчний на 3490626,67 задоволено договiр про розстрочку до
01.10.14
Дата рiшення: 18.11.13
Сума задоволено(грн.): 4 730 424,66
Апеляцiйна iнстанцiя: КАГС скарга вiдповiдача 06.12.13 с/Чорногуз Агрикова Суховий 14.01.14
рiшення без змiн
________________________________
Позивач: Леонова Р.З.
Вiдповiдач: ПЗЗ № №682/3269/13-ц пр.№2/682/1029/2013
Предмет спору: матерiальна моральна шкода впала в люк
Сума спору(грн.): 660 126,5
1 iнстанцiя: Славутський мiськрайонний суд Хмельницької обл. розгляд вiдкладено на 28.01.14
_________________________________
Позивач: Кривко А.С.
Вiдповiдач: ПЗЗ № 133/2640/13-ц
Предмет спору: стягнення зарплати матерiальна моральна шкода
Сума спору(грн.): 406 247,02
1 iнстанцiя: Козятинський мiськрайонний суд Вiнницької обл розгляд вiдкладено на 20.01.14
Показник за 2011, 2012, 2013 роки.
Чистий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї: 2011 р.- 9 375 789 тис.грн., 2012 р. - 9 872 699 тис.грн.,
2013 р. - 9 632 994 тис.грн. в тому числi
доходи вiд перевезень: 2011 р. - 8 332 078 тис.грн., 2012 р. - 8 765 406 тис.грн., 2013 р. - 8 449 843
тис.грн.
доходи вiд допомiжної дiяльностi: 2011 р. - 1 043 711 тис.грн., 2012 р. - 1 107 293 тис.грн., 2013 р. 1 183 151 тис.грн.
Витрати по реалiзацiї в тому числi: 2011 р. - 8 079 978 тис.грн., 2012 р. - 9 065 135 тис.грн., 2013 р.
- 9 001 091 тис.грн. витрати вiд перевезень: 2011 р. - 7 238 195 тис.грн., 2012 р. - 8 128 387 тис.грн.,
2013 р. - 8 015 460 тис.грн.
витрати вiд допомiжної роботи: 2011 р. - 841 783 тис.грн., 2012 р. - 936 748 тис.грн., 2013 р. - 985
631 тис.грн.
Чистий прибуток/збиток: 2011 р. - 128 965 тис.грн., 2012 р. - 65 162 тис.грн., 2013 р. - 66 074
тис.грн.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
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. Виробничого
призначення:

15068369

14755827

519848

503615

15588217

15259442

будівлі та споруди

8907193

9015400

0

0

8907193

9015400

машини та
обладнання

1422342

1421651

223430

69165

1645772

1490816

транспортні засоби

3663625

3224376

296418

434450

3960043

3658826

інші

1075209

1094400

0

0

1075209

1094400

2. Невиробничого
призначення:

424063

426262

0

0

424063

426262

будівлі та споруди

415922

418212

0

0

415922

418212

3467

2991

0

0

3467

2991

3

3

0

0

3

3

4671

5056

0

0

4671

5056

15492432

15182089

519848

503615

16012280

15685704

Найменування
основних засобів

машини та
обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис На початок звiтного перiоду:
1. Виробничого призначення:
Первiсна вартiсть - 1 427 644 040,0 тис.грн.;
Знос- 1 412 055 823,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу основних засобiв(99 %)
- будiвлi та споруди :
Первiсна вартiсть - 370 681 287,0 тис.грн.;
Знос - 361 774 094,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу ( 97,6%)
- машини та обладнання:
Первiсна вартiсть - 16 204 411,0 тис.грн.;
Знос - 14 558 639,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу - ( 89,8%)
-транспортнi засоби:
Первiсна вартiсть - 1 032 928 628,0 тис.грн.;
Знос - 1 028 968 585,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу - ( 99,6%)
- iншi :
Первiсна вартiсть - 7 829 714,0 тис.грн.;
Знос - 6 754 505,0 тис.грн;
Ступiнь зносу - ( 86,3%)
2. Невиробничого призначення :
Первiсна вартiсть - 940 243,0 тис.грн.;
Знос - 516 180,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу ( 54,9%)
-будiвлi та споруди:
Первiсна вартiсть - 915 860,0 тис.грн.
Знос - 499 938,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу - ( 54,6%)
-машини та обладнання:
Первiсна вартiсть - 6 643,0 тис.грн.;
Знос - 3 176,0 тис.грн.;

Ступiнь зносу ( 47,8%)
-транспортнi засоби:
Первiсна вартiсть - 57,0 тис.грн.;
Знос - 54,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу ( 94,7%)
-iншi :
Первiсна вартiсть - 17 683,0 тис.грн.;
Знос - 13 012,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу (73,6 %)
Усього:
Первiсна вартiсть -1 428 584 283,0 тис.грн.;
Знос - 1 412 572 003,0 тис.грн;
Ступiнь зносу (99 %)
На кiнець звiтного перiоду:
1. Виробничого призначення:
Первiсна вартiсть -1 428 008 652,0 тис.грн.;
Знос - 1 412 749 210,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу ( 98,9%)
- будiвлi та споруди:
Первiсна вартiсть -371 181 027,0 тис.грн.;
Знос - 362 165 627,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу ( 97,6%)
- машини та обладнання :
Первiсна вартiсть - 16 214 632,0 тис.грн.;
Знос - 14 723 806,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу ( 90,8 %)
-транспортнi засоби:
Первiсна вартiсть - 1 032 681 228,0 тис.грн.;
Знос - 1 029 022 402,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу ( 99,6 %)
- iншi :
Первiсна вартiсть - 7 931 765,0 тис.грн.;
Знос - 6 837 365,0 тис.грн. ;
Ступiнь зносу (86,2 %)
2.Невиробничого призначення:
Первiсна вартiсть -942 517,0 тис.грн.;
Знос - 516 255,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу ( 54,8%)
-будiвлi та споруди:
Первiсна вартiсть - 916 776,0 тис.грн.;
Знос - 498 564,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу (54,4 %)
-машини та обладнання :
Первiсна вартiсть - 6 670,0 тис.грн.;
Знос - 3 679,0 тис.грн. ;
Ступiнь зносу ( 55,2 %)
-транспортнi засоби:
Первiсна вартiсть - 57,0 тис.грн.;
Знос - 54,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу (94,7 %)
-iншi:
Первiсна вартiсть - 19 014,0 тис.грн.;
Знос - 13 958,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу - ( 73,4 %)
Усього:
Первiсна вартiсть - 1 428 951 169,0 тис.грн.;
Знос - 1 413 265 465,0 тис.грн.;
Ступiнь зносу ( 99 %)
У 2013 роцi залiзницею використовувалися основнi засоби транспорту вартiстю 1 428 951 169,0
тис. грн. (за первiсною вартiстю), в тому числi виробничi основнi засоби вартiстю
1 428 008 652,0 тис. грн.
Впродовж року встановився такий склад основних засобiв (за залишковою вартiстю): будинки -2 546 746,0 тис. грн. (16,2%); - споруди 6 886 866тис. грн. (43,9 %); - передавальнi

пристрої 1 035 812,0 тис. грн. (16,6 %); - машини та обладнання 1 493 807,0 тис. грн. (9,5 %); транспортнi засоби 3 658 829,0 тис. грн. (23,3 %); - iнструмент, прилади, iнвентар 48 286,0 тис.
грн. (0,3 %); - багаторiчнi насадження - 1 415,0 тис. грн.; - iншi основнi засоби - 8 909,0 тис. грн.
(0,08 %) - iншi необоротнi матерiальнi активи - 5 034,0 тис.грн.
Впродовж року надiйшло основних засобiв на суму 389 826,0 тис. грн., вибуло 311 189,0 тис. грн.
Збiльшення основних засобiв вiдбулося в групах: - будинки - на 27 994,0 тис. грн., - споруди - на
78 445,0 тис. грн.,
- передавальнi пристрої - на 6 581,0 тис. грн., - машини та обладнання - на 221 689,0 тис. грн., транспортнi засоби на 13 476,0 тис.грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - на 7 039,0 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

6681381.0

7023310.0

Статутний капітал (тис.
грн.)

2421492.0

2428640.0

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

0.0

0.0

Опис

Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди:
Рядок 1495 Баланса (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2013 р. = Рядок 1300 Баланса (Звiт
про фiнансовий стан) - Рядок 1595 Баланса (Звiт про фiнансовий стан) - Рядок 1695 Баланса
(Звiт про фiнансовий стан).

Висновок

Вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

2297125.0

X

X

ПАТ "Альфа-Банк"

08.11.2013

80000.0

10.0

15.10.2016

ПАТ "Дочiрнй банк Сбербанку Росiї"

25.06.2013

123492.0

12.0

24.06.2016

Шортлайн ПI-ЕЛ-СI (позика)

21.05.2013

631247.2

9.5

21.05.2018

ПАТ "Таскомбанк"

23.01.2013

40000.0

11.5

03.01.2016

ПАТ "ВТБ Банк"

30.04.2013

100000.0

19.5

29.04.2014

ПАТ "ВТБ Банк"

30.04.2013

30000.0

19.95

29.04.2014

ПАТ "ВТБ Банк"

30.04.2013

17850.0

20.0

29.04.2014

ПАТ "ВТБ Банк"

30.04.2013

44350.0

19.5

29.04.2014

ПАТ "ВТБ Банк"

30.04.2013

25000.0

19.95

29.04.2014

ПАТ "ВТБ Банк"

30.04.2013

40000.0

19.6

29.04.2014

ПАТ "Дочiрнй банк Сбербанку Росiї"

29.12.2011

199825.0

10.65

28.12.2014

ПАТ "Дочiрнй банк Сбербанку Росiї"

29.07.2010

236000.0

16.5

25.07.2014

ПАТ Промiнвестбанк

30.12.2011

729361.0

10.65

22.12.2014

X

710000.0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

710000.0

X

X

Облiгацiї Серiї F

14.12.2012

380000.0

19.0

09.11.2015

Облiгацiї Серiї F

25.06.2013

30000.00

19.0

09.11.2015

Облiгацiї Серiї С

28.12.2011

300000.0

14.5

29.10.2014

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

48990.0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

9067539.0

X

X

Усього зобов'язань

X

12123654.0

X

X

Опис:

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

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тарифнi т-км

46 723,8 млн. ткм

6281429.0

65.2

46 723,8 млн. ткм

6281429.0

65.2

2

Пасажирокм

15 991,0 млн.
пас-км

2168414.0

22.5

15 991,0 млн.
пас-км

2168414.0

22.5

3

Пiдсобнодопомiжна
дiяльнiсть

-

1183151.0

12.3

-

1183.0

12.3

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Фонд оплати працi

30.6

2

Вiдрахування на соцiальнi

11.8

заходи
3

Матерiали

14.4

4

Паливо та електроенергiя

21.1

5

Амортвiдрахування

13.0

6

Iншi

9.1

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

26.02.2013

27.02.2013

Відомості про факти
лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі

28.03.2013

28.03.2013

Відомості про факти
лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі

28.03.2013

28.03.2013

Відомості про факти
лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі

25.06.2013

26.06.2013

Відомості про факти
лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі

30.09.2013

01.10.2013

Відомості про факти
лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Нюанс аудит""
3030348
02660, Україна, м. Київ, пр-т
Визволителiв,3 оф.7
№ 2085 30.03.2001
№ 000108 П 000108 24.02.2016 року

Текст аудиторського висновку (звіту)
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ.
1.1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА.
Найменування емiтента: Державне територiальне галузеве об’єднання «Пiвденно-Захiдна Залiзниця»
Код ЄДРПОУ: 04713033
Органiзацiйно-правова форма емiтента: Iншi об’єднання юридичних осiб
Державне територiально-галузеве об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця» засноване на державнiй власностi,
входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України, пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї
залiзничного транспорту України.
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) та дата видачi свiдоцтва: № 007909 вiд 29.12.97р.
Орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя м. Києва.
Юридична адреса та мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Лисенка, 6
Телефон: +38(044) 465-44-10
Факс: +38(044) 465-47-09
Е-mail: pzz@sw.uz.gov.ua.
Основний поточний рахунок: 26002001504 в АБ «Експрес-Банк»
Основнi види дiяльностi: 49.10 – Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського
сполучення

49.20 - Вантажний залiзничний транспорт
30.20 – Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого
складу
49.31 – Пасажирський наземний транспорт мiського та
примiського сполучення
52.21 – Допомiжне обслуговування наземного транспорту
52.24 – Транспортне оброблення вантажiв.
Перелiк осiб, що мають у статутному капiталi Емiтента частку, що перевищує 10%:
100 % власником Емiтента є держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України.
1.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
Аудит проведено у вiдповiдностi до:
? статей 40 та 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 р.;
? Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1528 вiд 19 грудня 2006р.;
? Методичних рекомендацiй, щодо пiдготовки аудиторського висновку при перевiрцi вiдкритих акцiонерних
товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй (крiм комерцiйних банкiв), схвалених протоколом засiдання
Аудиторської палати України № 99 вiд 23 лютого 2001 р.;
? Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2012 року "Про затвердження
вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй
мiсцевої позики);
? Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2187 вiд 08.10.2013 року "Про затвердження
вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi
документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати
розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування);
? Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003
N 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв":
? Мiжнародного стандарту аудиту N 700 „Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”;
? Мiжнародного стандарту аудиту 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора"
? Мiжнародного стандарту аудиту N 705 „Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора”;
? Мiжнародного стандарту аудиту N 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора".
? Мiжнародного стандарту аудиту N 710 „Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова
звiтнiсть”.
? Мiжнародного стандарту аудиту N 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”.
Пiд час пiдготовки звiту використано концептуальну основу, що ґрунтується на нацiональних положеннях
(стандартах) бухгалтерського облiку.
Пiдприємством було надано документи, котрi дають уяву i дозволяють висловити думку незалежного аудитора щодо
його фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2013 року та зробити висновки щодо його фiнансового стану на
31.12.2013 року.
- установчi документи;
- первиннi бухгалтерськi документи, регiстри аналiтичного та синтетичного облiку;
- баланс ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" станом на 31.12.2013 року з валютою балансу 21904635тис.грн.;
- звiт про фiнансовi результати ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за 2013 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за 2013 рiк;
- звiт про власний капiтал ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за 2013 рiк;
- примiтки до фiнансової звiтностi ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за 2013 рiк;
Масштаб проведення аудиту вiдповiдає вимогам Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” та Мiжнародним
стандартам аудиту. Вказанi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень.
Перевiрку сплановано i проведено з достатньою впевненiстю в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень.
Особами, вiдповiдальними за за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв за рiк, що закiнчився
31.12.2013 року були:
Начальник Залiзницi – Кривопiшин Олексiй Мефодiйович
Начальник фiнансово-економiчної служби – Василюк Iрина Анатолiївна
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi та за
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Пiдприємства за рiк, що закiнчився

31.12.2013р. на основi результатiв аудиту.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання Державним територiально-галузевим об’єднанням «Пiвденно-Захiдна залiзниця» фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових
полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової
звiтностi.
Пiд час проведення перевiрки Аудитором здiйснено планування i виконання аудиторських процедур, у масштабi яких
було забезпечено одержання обсягу аудиторських доказiв, достатнiх для формування обґрунтованої впевненостi
аудитора у правильностi його думки щодо всiх суттєвих аспектiв iнформацiї, що перевiрялась.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв з метою обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у вiдповiднiй
звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих Замовником принципiв облiку нормативним вимогам щодо
органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки.
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для висловлення думки незалежного аудитора стосовно
фiнансової звiтностi Державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця» за рiк, що
закiнчився 31.12.2013р.
Висновки чи рiшення, якi суперечать чинному законодавству України, аудитору не вiдомi.
1.3. УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Висловлення думки:
Наслiдки проведеної аудиторської перевiрки свiдчать, що узагальнюючi показники рiчної звiтностi ДТГО «ПiвденноЗахiдна залiзниця» за рiк, що закiнчився 31.12.2013 року, за винятком можливого впливу питання, вказаного у абзацi
«Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», вiдповiдають даним бухгалтерського облiку Пiдприємства,
первинним документам та iснуючим нормативам, на пiдставi чого можна зробити висновок про їх достовiрнiсть,
повноту i вiдповiднiсть чинному законодавству України, а сама фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу
iнформацiю про фiнансовий результат вiд господарської дiяльностi ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця», рух
грошових коштiв та змiни власного капiталу за рiк, що закiнчився на зазначену дату..
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки:
Аудитор не спостерiгав за щорiчною iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань, яка була проведена згiдно
Розпорядження заступника начальника залiзницi з економiчних питань ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця» № НЗЕ1/388 вiд 19 вересня 2013р., виданого на пiдставi розпорядження ДАЗТУ «Укрзалiзниця» вiд 16.09.2013 року № ЦЗ-1–
8/1292, оскiльки на той момент Аудитор не був призначений Аудитором Замовника.
Крiм того, Аудитору не вдалося на момент складення цього висновку отримати документальне пiдтвердження
дебiторської та кредиторської заборгованостей в повному обсязi.
Пiд час аудиторської перевiрки були виявленi деякi порушення бухгалтерського та податкового облiку, однак данi
порушення мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть та не впливають на фiнансовий стан Замовника.
Пояснювальний параграф
Аудитор звертає увагу користувачiв звiту на той факт, що Державне територiальне галузеве об’єднання «ПiвденноЗахiдна залiзниця» пiсля дати балансу 31.12.2013 року проводило коригування показникiв балансу, у зв'язку з
виправленням помилок, допущених у минулих перiодах. Аудитор пiдтверджує виправленi данi та вважає їх такими,
що знаходяться в межах порогу суттєвостi.
1.4. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Нюанс-Аудит”
Код ЄДРПОУ: 3030348
Органiзацiйно-правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 2085 видане згiдно рiшення Аудиторської
палати України вiд 30 березня 2001р. № 100
Свiдоцтво чинне до 24 лютого 2016 року.
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв № 000108 серiя П видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
Свiдоцтво чинне до 24 лютого 2016 року.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ, видане згiдно рiшення Нацкомфiнпослуг вiд 01 жовтня 2013р. № 3417
Свiдоцтво чинне до 24 лютого 2016 року.
Адреса:
м. Київ, пр-т Визволителiв, 3, офiс 7
Телефон/факс: +38(044)516-516-0; +38(044)536-16-50.
Генеральний директор ТОВ «АФ «Нюанс-Аудит» к.е.н. Фiлозоп Олег Володимирович, сертифiкат аудитора серiя А №
003583, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України № 73 вiд 18 грудня 1998 року, сертифiкат чинний до 18
грудня 2017 року, згiдно рiшення Аудиторської палати України № 261/2 вiд 29 листопада 2012 року.

Аудиторську перевiрку проведено на пiдставi договору № 78/ЦП вiд 19.03.2014 року.
Перевiрка розпочата 19.03.2014 року, закiнчена 10.04.2014 року.
Дата видачi висновку – 10.04.2014 року.
Користувачi висновку:
Керiвництво Державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця».
Власники облiгацiй ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця»
Нацiональна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вiд iменi ТОВ “АФ “Нюанс-Аудит”
Директор, к.е.н Фiлозоп О.В.
Сертифiкат серiї А №003583 вiд 18.12.98р.
Свiдоцтво про внесення до єдиного реєстру аудиторських фiрм № 2085 вiд 30.03.2001 року
02066, пр-т Визволителiв, 3 офiс 7, м.Київ, Україна
М.П.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
2. ОРГАНIЗАЦIЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ.
2.1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ НА ПIДПРИЄМСТВI.
Ведення бухгалтерського облiку в перiодi, що перевiрявся, на пiдприємствi здiйснювалось у вiдповiдностi до вимог
Закону України вiд 16.07.99р. № 996-Х1V «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно-правових актiв України.
Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в перiодi, що перевiрявся, ґрунтувалась вiдповiдно до облiкової
полiтики, що затверджена наказом по ДТГО «Пiвденно-захiдна залiзниця» № 494-Н вiд 13.08.2007 року зi змiнами та
доповненнями.
Облiкова полiтика пiдприємства за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року залишалася незмiнною.
Стан та ведення бухгалтерського облiку Замовника вцiлому вiдповiдають вимогам чинного законодавства України.
2.2. ОБЛIК АКТИВIВ.
Станом на 31.12.2013р. на балансi пiдприємства облiковується активiв на загальну суму 21904635тис.грн., з них
найбiльшу питому вагу складають основнi засоби за залишковою вартiстю 15685704тис.грн (71,61%) та незавершенi
капiтальнi iнвестицiї у сумi 4965267тис.грн (22,67%). Запаси складають 3,20% вiд загальної вартостi активiв
пiдприємства, що становить 701496тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 111052тис.грн, що складає 0,50% вiд загальної вартостi активiв пiдприємства. Грошовi кошти та їх еквiваленти –
0,31% (67856тис.грн.). Дебiторська заборгованiсть за розрахунками - 1,25% вiд загальної вартостi активiв
(273570тис.грн.). Нематерiальнi активи, залишковою вартiстю 26109тис.грн. (0,12%). Iншi фiнансовi iнвестицiї
складають 0,05% вiд загальної вартостi активiв, що в сумi становить 10276тис.грн. Довгострокова дебiторська
заборгованiсть у розмiрi 5320тис.грн. становить 0,02% вiд загальної вартостi активiв. Iншi оборотнi активи 54576тис.грн. (0,25%). Витрати майбутнiх перiодiв – 3409тис.грн. (0,015%)
Аудитор пiдтверджує правильнiсть класифiкацiї та оцiнки активiв пiдприємства, а також правильнiсть вiдображення
їх у бухгалтерському облiку.
2.2.1. ОБЛIК ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ.
Аналiтичний та синтетичний облiк, правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi надходжень, реалiзацiї, лiквiдацiї
та iншого вибуття, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв Замовником в перiодi, що
перевiрявся, здiйснювались у вiдповiдностi до П(С)БО N 7 "Основнi засоби", затвердженому Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року N 92.
Облiкова полiтика Пiдприємства, стосовно облiку основних засобiв, протягом перiоду, що перевiрявся, залишалась
незмiнною.
Станом на 31.12.2013 року на балансi пiдприємства облiковувалось основних засобiв залишковою вартiстю на суму
15685704тис.грн.
Основнi засоби на пiдприємствi станом на 31.12.2013 року розподiлялися за залишковою вартiстю наступним чином:
• Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 10469424тис.грн.;
• Машини та обладнання – 1493807тис.грн.;
• Транспортнi засоби – 3658829тис.грн.;
• Iнструменти, прилади, iнвентар – 48286тис.грн.;
• Багаторiчнi насадження – 1415тис.грн.;
• Тимчасовi не титульнi споруди – 5тис.грн.;
• Iнвентарна тара - 1тис.грн.;
• Iншi основнi засоби – 8909тис.грн.;
• Iншi необоротнi матерiальнi активи – 5028тис.грн.
Данi пiдтверджуються проведеною щорiчною iнвентаризацiєю згiдно Розпорядження заступника начальника залiзницi
з економiчних питань ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця» № НЗЕ-1/388 вiд 19.09.2013 року, виданого на пiдставi
розпорядження ДАЗТУ «Укрзалiзниця» вiд 16.09.2013 року № ЦЗ-1-8/1292.
2.2.2. ОБЛIК ЗАПАСIВ.
Аналiтичний та синтетичний облiк, порядок визнання та первiсної оцiнки придбання запасiв здiйснювались у

вiдповiдностi до П(С)БО N 9 "Запаси", затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 року
N 246.
Станом на 31.12.2013 року на пiдприємствi облiковувалося запасiв на суму 701496тис.грн., з них:
- Сировина i матерiали – 215843тис.грн.;
- Напiвфабрикати - 5тис.грн.;
- Паливо - 107586тис.грн.;
- Тара i тарнi матерiали - 175тис.грн.;
- Будiвельнi матерiали - 83184тис.грн.;
- Запаснi частини - 68284тис.грн.;
- Малоцiннi та швидкозношуванi предмети – 6301тис.грн.;
- Незавершене виробництво – 61125тис.грн;
- Готова продукцiя – 157937тис.грн;
- Товари – 1056тис.грн.
Данi пiдтверджуються проведеною щорiчною iнвентаризацiєю згiдно Розпорядження заступника начальника залiзницi
з економiчних питань ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця» № НЗЕ-1/388 вiд 19.09.2013 року, виданого на пiдставi
розпорядження ДАЗТУ «Укрзалiзниця» вiд 16.09.2013 року № ЦЗ-1-8/1292.
Протягом 2013 року облiкова полiтика стосовно визначення методiв оцiнки вибуття запасiв залишалась незмiнною. На
пiдприємствi встановлено метод списання запасiв на виробництво та реалiзацiю: по собiвартостi перших за часом
надходження запасiв (ФIФО). Облiкова полiтика стосовно визначення методiв оцiнки вибуття запасiв Протягом
перiоду, що перевiрявся, залишалась незмiнною
2.2.3. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ.
Бухгалтерський облiк витрат у перiодi, що перевiрявся, здiйснювався пiдприємством у вiдповiдностi до П(С)БО N 16
"Витрати", затвердженому Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 року N 318.
Операцiйнi витрати за 2013 рiк на пiдприємствi склали 9168470тис.грн., з них:
• матерiальнi витрати – 2876288тис.грн.;
• витрати на оплату працi – 2853514тис.грн.;
• вiдрахування на соцiальнi заходи – 1098077тис.грн.;
• амортизацiя – 1155762тис.грн.;
• iншi операцiйнi витрати – 1184829тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованих Замовником продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становила у 2013 роцi 8704371тис.грн.
У 2013 роцi, в цiлях складання податкової звiтностi, формування витрат виробничого призначення здiйснювалося
згiдно статтi 138 Податкового кодексу України.
2.2.4. ОБЛIК ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI.
Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався на ДТГО «Пiвденно-захiдна залiзниця» у
вiдповiдностi з П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженому Наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 8 жовтня 1999 року N 237.
Станом на 31.12.2013 року на пiдприємствi облiковується дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги на суму 111052тис.грн., яка станом на 01.01.2013 року становила 108333тис.грн., як видно, за перiод з
01.01.2013 року по 31.12.2013 року заборгованiсть дебiторiв перед Замовником збiльшилась.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на 31.12.2013 року становить 7625тис.грн. i збiльшилась у
порiвняннi з 01.01.2013 року (1344тис.грн.)
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами збiльшилась у порiвняннi з 01.01.2013 року i становить на
31.12.2013 року 238672тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв на 31.12.2013 року становить 10626тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.2013 року становить 16647тис.грн.
2.2.5.ОБЛIК КОШТIВ I РОЗРАХУНКIВ.
Аудитор пiдтверджує, що на ДТГО ПЗЗ облiк як грошових коштiв, так i всiх видiв розрахункiв ведеться в цiлому у
вiдповiдностi до:
- Наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про
його застосування" вiд 30 листопада 1999 року N 291.
- Постанови Нацiонального банку "Про затвердження Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi
в Українi" № 637 вiд 15.12.2004 року.
- Постанови Нацiонального банку "Про затвердження Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй
валютi" № 22 вiд 21.01.2004 року.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31.12.2013 року становив 67856тис. грн.
2.3. ОБЛIК ПАСИВIВ
2.3.1. ОБЛIК ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ
В структурi пасивiв пiдприємства переважає залучений капiтал.
Так, станом на 31.12.2013 року власний капiтал становив 6681381тис.грн. або 30,50% вiд загальної вартостi пасивiв, а
саме:

• Зареєстрований капiтал 2421492тис.грн. або 36,24% вiд загальної суми власного капiталу;
• Капiтал у дооцiнках 2805537тис.грн., або 41,99% вiд загальної суми власного капiталу;
• Додатковий капiтал 542798тис.грн. або 8,12% вiд загальної суми власного капiталу
• Нерозподiлений прибуток 911554тис.грн. або 13,65% вiд загальної суми власного капiталу.
Вiдображення в облiку нерозподiленого прибутку та його використання здiйснювалося Замовником згiдно до Статуту
та у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Зареєстрований капiтал на 31.12.2013 року становить 2421492тис.грн. В установчих документах ДТГО «ПiвденноЗахiдна залiзниця» розмiр статутного фонду не визначено, оскiльки в Українi законодавчо не встановленi вимоги
щодо розмiру статутного фонду для державних пiдприємств.
Протягом 2013 року вiдбулося зменшення Статутного капiталу пiдприємства на суму 7148тис.грн. Таке зменшення
вiдбулося при передачi основних фондiв до комунальної власностi та на пiдприємства, що знаходяться у
пiдпорядкуваннi Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзницi).
Пiдприємство не надало Аудитору нормативних документiв, якими встановлений вказаний порядок облiку
господарських операцiй, що призводять до зменшення Статутного капiталу.
2.3.2. ОБЛIК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Залучений капiтал становить на 31.12.2013 року 15223254тис.грн., або 69,50% вiд загальної вартостi пасивiв.
Облiк та оцiнка зобов'язань в перiодi, що перевiрявся, здiйснювались у вiдповiдностi до П(С)БО № 11 "Зобов'язання",
затвердженому Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року N 20.
В структурi зобов’язань Замовника станом на 31.12.2013 року переважають поточнi зобов’язання i складають 78,20%
вiд загального розмiру зобов’язань пiдприємства, найбiльшу питому вагу в поточних зобов’язаннях складають поточнi
зобов’язання iз внутрiшнiх розрахункiв (71,28%) – 8485091тис.грн.;
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 1593500тис.грн.;
Короткостроковi кредити банкiв – 257200тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 732869тис.грн.;
поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв – 175898тис.грн.;
поточнi зобов’язання за розрахункам з бюджетом – 48990тис.грн.;
поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування – 78715тис.грн.;
поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi – 154165тис.грн.;
iншi поточнi зобов’язання – 124680тис.грн.;
доходи майбутнiх перiодiв – 10233тис.грн.
Сума довгострокових зобов’язань станом на 31.12.2013 року становила 3319071тис.грн. або 21,80 % вiд зобов’язань, з
них:
? Довгостроковi кредити банкiв – 874739тис.грн.;
? Iншi довгостроковi зобов’язання – 957497тис.грн.;
? Вiдстроченi податковi зобов’язання – 11612тис.грн.;
2.3.3. ОБЛIК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ
Станом на 31.12.2013 року у балансi ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця» вiдображенi поточнi забезпечення у розмiрi
242842тис.грн. та цiльове фiнансування у розмiрi 1475223тис.грн.
2.4. ОБЛIК РЕАЛIЗАЦIЇ, ФIНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТIВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ.
За даними аудиту методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи в перiодi, що
перевiрявся, здiйснювались згiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15, затвердженого Наказом
Мiнiстерства фiнансiв України № 290 вiд 29.11.1999р.
Облiк доходiв та витрат на пiдприємствi ведеться згiдно чинного законодавства України.
Загальний обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) за 2013 рiк склав 9632994тис.грн.
За результатами дiяльностi за 2013 рiк було отримано чистий прибуток у розмiрi 66074тис.грн. (р.220 гр.3 форма № 2)
Данi бухгалтерського облiку вiдповiдають формi 2 «Звiт про фiнансовi результати».
3. ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ
Протягом звiтного перiоду не вiдбулося подiй, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 р, що впливають на фiнансово-господарський стан
пiдприємства.
Станом на 20.03.2014 року в обiгу знаходились наступнi облiгацiї, емiтентом яких є Державне територiально-галузеве
об’єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця":
1) Облiгацiї серiї С (вiдкритий випуск), вiдсотковi, у бездокументарнiй формi, iменнi, в кiлькостi 300 000 штук
номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна на загальну суму 300 000 000 грн. (свiдоцтво № 157/2/11 вiд 20 жовтня 2011
року). Термiн погашення вказаних облiгацiй встановлено протягом банкiвських днiв з 28.10.2014 року по 29.10.2014
року.
Облiгацiї серiї С вiдповiдно до договору поруки №ПЗ/НФ-118087/НЮ вiд 29.06.2011р. та додаткової угоди №1 вiд
16.09.2011р. до договору поруки забезпечуються порукою наступних Поручителiв:
Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця» код за ЄДРПОУ: 01073828, мiсцезнаходження: 49602,
Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108, зареєстровано: Виконавчим

комiтетом Днiпропетровської мiської ради 30.12.91; Державного пiдприємства «Донецька залiзниця» код за ЄДРПОУ:
01074957, мiсцезнаходження: 83000, Донецька область, Ворошиловський район, м. Донецьк, вул. Артема, 68,
зареєстровано: Виконавчим комiтетом Донецької мiської ради 18.05.98;
Статутного територiально – галузевого об’єднання «Пiвденна залiзниця» код за ЄДРПОУ: 01072609,
мiсцезнаходження: 61052, Харкiвська область, м. Харкiв, вул. Червоноармiйська, буд. 7, зареєстровано: Виконавчим
комiтетом Харкiвської мiської ради 04.03.92;
Державного пiдприємства «Одеська залiзниця» код за ЄДРПОУ: 01071315, мiсцезнаходження: 65012, Одеська
область, м. Одеса, вул. Пантелеймонiвська, буд. 19, зареєстровано: Виконавчим комiтетом Одеської мiської ради
18.02.98;
Державного територiально-галузевого об’єднання «Львiвська залiзниця» код за ЄДРПОУ: 01059900,
мiсцезнаходження: 79007, Львiвська область, м. Львiв, вул.. Гоголя, буд.1, зареєстровано: Виконавчим комiтетом
Львiвської мiської ради 16.03.92р.
Договiр поруки є Договором, укладеним на користь третiх осiб – Власникiв Облiгацiй, як кредиторiв Емiтента,
вiдповiдно до вимог ст. 636 Цивiльного кодексу України.
Умови поруки: вiдповiдальнiсть емiтента та поручителiв є солiдарною, обсяг вiдповiдальностi поручителiв
обмежується загальною номiнальною вартiстю випуску облiгацiй.
2) Облiгацiї серiї Е були розмiщенi 18.03.2013 року. Данi про облiгацiї серiї Е: (вiдкритий випуск), вiдсотковi, у
бездокументарнiй формi, iменнi, в кiлькостi 200 000 штук номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна на загальну суму 200
000 000 грн. (свiдоцтво № 104/2/12-Т вiд 10 травня 2012 року). У перевiреному перiодi вiдбулося погашення вказаних
облiгацiй (30 вересня 2013 року).
3) Облiгацiї серiї F (вiдкритий випуск), вiдсотковi, у бездокументарнiй формi, iменнi, в кiлькостi 410 000 штук
номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна на загальну суму 410 000 000 грн. (свiдоцтво № 256/2/12 вiд 30 жовтня 2012
року). Термiн погашення вказаних облiгацiй встановлено 09.11.2015 року.
Виконання зобов’язань Емiтента щодо погашення таких облiгацiй, вiдповiдно до договору № ПЗ/НФ-128078/НЮ вiд
06.08.2012 року забезпечено порукою:
Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця» код за ЄДРПОУ: 01073828, мiсцезнаходження: 49602,
Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108. Зареєстровано: Виконавчим
комiтетом Днiпропетровської мiської ради 30.12.1991р;
Державного пiдприємства «Одеська залiзниця» код за ЄДРПОУ: 01071315, мiсцезнаходження: 65012, Одеська
область, м. Одеса, вул. Пантелеймонiвська, буд. 19. Зареєстровано: Виконавчим комiтетом Одеської мiської ради
18.02.1998р.;
Державного пiдприємства «Пiвденна залiзниця» код за ЄДРПОУ: 01072609, мiсцезнаходження: 61052, Харкiвська
область, м. Харкiв, вул. Червоноармiйська, буд. 7, зареєстровано: Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради
04.03.1992 р.
Умови поруки: вiдповiдальнiсть емiтента є солiдарною, обсяг вiдповiдальностi поручителiв обмежується загальною
номiнальною вартiстю випуску облiгацiй.
4) Наказом по ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця» вiд 27.08.2013 р. № 376-Н, керуючись Тимчасовими контрольними
завданнями по розмiщенню внутрiшнiх довгострокових облiгацiй залiзницями України у 2013 роцi, прийнятих на
засiданнi Ради Укрзалiзницi 05.03.2013 року, затвердженими наказом Укрзалiзницi вiд 07.03.2013 року № 001Ц/Ком.т., було затверджено Рiшення про вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй серiй G, H, I, J, K, L, M
Державного територiально-галузевого об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" та умови вiдкритого (публiчного)
розмiщення таких облiгацiй. До вказаного рiшення наказом вiд 04.12.2013р. № 647-Н було внесено змiни i Рiшення
про вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй серiй G, H, I, J, K, L, M Державного територiально-галузевого
об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" та умови вiдкритого (публiчного) розмiщення таких облiгацiй викладено у
новiй редакцiї.
Вiдповiдно до прийнятого Рiшення, облiгацiї серiї G, H, I, J, K, L, M є iменними, вiдсотковими, забезпеченими. Форма
iснування облiгацiй: бездокументарна.
Загальна кiлькiсть облiгацiй 320 000 (триста двадцять тисяч) штук, в тому числi:
Серiї G- 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук;
Серiї H- 40 000 (сорок тисяч) штук;
Серiї I- 30 000 (тридцять тисяч) штук;
Серiї J- 60 000 (шiстдесят тисяч) штук;
Серiї K- 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук;
Серiї L- 60 000 (шiстдесят тисяч) штук;
Серiї M- 30 000 (тридцять тисяч) штук.
Номiнальна вартiсть облiгацiй: 1 000,00 (одна тисяча) гривень.
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 320 000 000,00 (триста двадцять мiльйонiв) гривень 00 коп., в тому
числi:
Серiї G- 50 000 000,00 (П’ятдесят мiльйонiв) гривень 00 коп.;
Серiї H- 40 000 000,00 (Сорок мiльйонiв) гривень 00 коп.;
Серiї I- 30 000 000,00 (Тридцять мiльйонiв) гривень 00 коп.;

Серiї J- 60 000 000,00 (Шiстдесят мiльйонiв) гривень 00 коп.;
Серiї K- 50 000 000,00 (П’ятдесят мiльйонiв) гривень 00 коп. ;
Серiї L- 60 000 000,00 (Шiстдесят мiльйонiв) гривень 00 коп. ;
Серiї M- 30 000 000,00 (Тридцять мiльйонiв) гривень 00 коп.
Метою емiсiї облiгацiй є використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй у розмiрi 320 000 000
(Триста двадцять мiльйонiв) гривень на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних
фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення
системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України, погашення заборгованостi за
запозиченнями, поповнення обiгових коштiв ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця».
Погашення облiгацiй серiй G, H, I, J, K, L, М буде здiйснюватись:
Серiя Дата початку погашення Дата закiнчення погашення
G 23.12.2016 25.12.2016
H 23.12.2016 25.12.2016
I 23.12.2016 25.12.2016
J 23.12.2016 25.12.2016
K 09.01.2017 11.01.2017
L 09.01.2017 11.01.2017
M 09.01.2017 11.01.2017
Станом на 20.03.2014 року в обiгу знаходяться Облiгацiї серiї I (вiдкритий випуск), вiдсотковi, у бездокументарнiй
формi, iменнi, в кiлькостi 1 000 штук номiнальною вартiстю 1 000 грн. кожна на загальну суму 1 000 000 грн.
(свiдоцтво № 243/2/2013-Т вiд 16 грудня 2013 року). Термiн погашення вказаних облiгацiй з 23.12.2016 року по
25.12.2016 року.
Облiгацiї вiдповiдно до договору поруки вiд 27.08.2013 №ПЗ/НФ-138140/НЮ забезпечуються порукою наступних
Поручителiв:
Державного пiдприємства «Одеська залiзниця» код за ЄДРПОУ: 01071315, мiсцезнаходження: 65012, Одеська
область, м. Одеса, вул. Пантелеймонiвська, буд. 19, зареєстровано: Виконавчим комiтетом Одеської мiської ради
18.02.1998р.;
Державного пiдприємства «Приднiпровська залiзниця» код за ЄДРПОУ: 01073828, мiсцезнаходження: 49602,
Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108, зареєстровано: Виконавчим
комiтетом Днiпропетровської мiської ради 30.12.1991р.;
Державного пiдприємства «Донецька залiзниця» код за ЄДРПОУ: 01074957, мiсцезнаходження: 83000, Донецька
область, Ворошиловський район, м. Донецьк, вул. Артема, 68, зареєстровано: Виконавчим комiтетом Донецької
мiської ради 18.05.1998р.;
Державного пiдприємства «Пiвденна залiзниця» код за ЄДРПОУ: 01072609, мiсцезнаходження: 61052, м. Харкiв, вул.
Червоноармiйська, 7, зареєстровано Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської Ради № 1 480 120 0000 000 651 вiд
04.03.1992р.;
Державного територiально-галузевого об’єднання «Львiвська залiзниця» код за ЄДРПОУ: 01059900,
мiсцезнаходження: 79007, Львiвська область, м. Львiв, вул.. Гоголя, буд.1, зареєстровано: Виконавчим комiтетом
Львiвської мiської ради 16.03.1992р.;
Умови поруки: вiдповiдальнiсть Емiтента i Поручителiв є солiдарною, обсяг вiдповiдальностi Поручителiв
обмежується загальною номiнальною вартiстю випуску облiгацiй у розмiрi 320 000 000,00 (триста двадцять мiльйонiв)
гривень.
4. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ.
Аналiз балансу на предмет платоспроможностi ДТГО «Пiвденно-захiдна залiзниця» станом на 31.12.2013 року
пiдтверджується розрахунком показникiв коефiцiєнтiв лiквiдностi та фiнансової стабiльностi.
Показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Пiдприємства наведенi у додатку № 1.
1) Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2013 року складає 0,006 (орiєнтовне позитивне значення: 0,250,5).
Даний коефiцiєнт показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно.
Станом на 01.01.2013 року даний показник склав 0,003.
Динамiка змiни показника у 2013 роцi порiвнюючи з 2012 роком свiдчить про збiльшення абсолютної лiквiдностi
пiдприємства, але показник знаходиться поза межами орiєнтовного позитивного значення..
2) Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2013 року складає 0,1 (орiєнтовне позитивне значення:
1,0-2,0).
Даний коефiцiєнт показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його
поточних зобов’язань.
Показник цього коефiцiєнта у 2013 роцi залишився на рiвнi 2012 року i свiдчить про низький рiвень ресурсiв для
погашення поточних зобов’язань пiдприємства
3) Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) на 31.12.2013 року становить 0,31 (орiєнтовне позитивне
значення 0,25-0,5). Станом на 01.01.2013 року – 0,32.

Даний коефiцiєнт показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.
Показник незначно знизився у порiвняннi з 2012 роком, але знаходиться в межах його позитивного значення, i вказує
на стабiльнiсть платоспроможностi пiдприємства.
4) Коефiцiєнт фiнансової незалежностi.
Станом на 31.12.2013 року цей коефiцiєнт становить 0,44 а станом на 01.01.2013 року 0,48. Вiн визначає
спiввiдношення власних коштiв до зобов’язань. В динамiцi значення коефiцiєнта зменшилося.
5) Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв.
Станом на 31.12.2013 року цей коефiцiєнт становить 2,28 при орiєнтовному позитивному значеннi 0,5-1,0.
У порiвняннi з показником на 01.01.2013 року, який складав 2,1, фiнансова незалежнiсть пiдприємства за перiод 2013
року зменшилась. Коефiцiєнт вказує на залежнiсть пiдприємства вiд залученого капiталу.
6) Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на 31.12.2013 року становить 0,04. За перiод 2013 року не змiнився в порiвняннi з
цим показником на 01.01.2013 року – 0,04 (орiєнтовне позитивне значення 0,6-0,8).
Даний коефiцiєнт вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови
своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами.
Фактичний показник цього коефiцiєнту вказує на можливi проблеми пiдприємства при сплатi всiх поточних
зобов’язань.
7) Чистий оборотний капiтал пiдприємства на 31.12.2013 року становить (-10692224тис.грн.) Його вiдсутнiсть
свiдчить про неспроможнiсть пiдприємства розширювати подальшу дiяльнiсть, що є негативним фактором в
дiяльностi Замовника.
Порiвнюючи з 2012 роком цей показник за 2013 рiк зменшився.
8) Коефiцiєнт рентабельностi активiв станом на 31.12.2013 року становить 0,003 i знаходиться в межах нормативно
допустимого значення, оскiльки рекомендоване значення цього показника >0.

Вiд iменi ТОВ “АФ “Нюанс-Аудит”
Директор, к.е.н Фiлозоп О.В.
Сертифiкат серiї А №003583 вiд 18.12.98р.
Свiдоцтво про внесення до єдиного реєстру аудиторських фiрм № 2085 вiд 30.03.2001 року
02066, пр-т Визволителiв, 3 офiс 7, м.Київ, Україна
М.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Державне територiально-галузеве
об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

04713033

за КОАТУУ 8039100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

590

49.20/1

59248

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

м.Київ,вул.Лисенка,6

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

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

24389

26109

0

первісна вартість

1001

46241

52011

0

накопичена амортизація

1002

-21852

-25902

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

4704018

4965267

0

Основні засоби:

1010

16012280

15685704

0

первісна вартість

1011

1428584283

1428951169

0

знос

1012

-1412572003

-1413265465

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

10276

10276

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

11268

5320

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

20762231

20692676

0

Запаси

1100

619177

701496

0

Виробничі запаси

1101

446824

481378

0

Незавершене виробництво

1102

34147

61125

0

Готова продукція

1103

137711

157937

0

Товари

1104

495

1056

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

108333

111052

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

184297

238672

0

з бюджетом

1135

1344

7625

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

453

6607

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

15527

10626

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

21227

16647

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

31848

67856

0

Готівка

1166

114

109

0

Рахунки в банках

1167

31677

67413

0

Витрати майбутніх періодів

1170

1896

3409

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

46225

54576

0

Усього за розділом II

1195

1029874

1211959

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

21792105

21904635

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2428640

2421492

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

3082712

2805537

0

Додатковий капітал

1410

529153

542798

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

982805

911554

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

7023310

6681381

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

128028

11612

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

979186

874739

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1355811

957497

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

1476824

1475223

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

3939849

3319071

0

Короткострокові кредити банків

1600

664350

257200

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

853109

1593500

0

за товари, роботи, послуги

1615

728052

732869

0

за розрахунками з бюджетом

1620

56002

48990

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

4179

7231

0

за розрахунками зі страхування

1625

80304

78715

0

за розрахунками з оплати праці

1630

160281

154165

0

за одержаними авансами

1635

138680

175898

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

7536493

8485091

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

465090

242842

0

Доходи майбутніх періодів

1665

10422

10233

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

136163

124680

0

Усього за розділом IІІ

1695

10828946

11904183

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

21792105

21904635

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Найменування основних показникiв фiнансово господарської дiяльностi ДТГО "Пiвденно-Захiдна
залiзниця" (тис. грн.) :
1.Усього активiв станом на 31 грудня 2013 року - 21 904
635, станом на 30 вересня 2013 року - 21 854 791;
2. Основнi засоби станом на 31 грудня 2013 року - 15 685
704, станом на 30 вересня 2013 року -15 351 20 ;
3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня
2013 року - 10 276, станом на 30 вересня 2013року - 10
276;
4. Запаси станом на 31 грудня 2013 року - 701496, станом
на 30 вересня 2013 року - 732015;
5.Сумарна дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня
2013 року - 384 622, станом на 30 вересня 2013 року - 396
314;
6. Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня
2013 року - 67 856, станом на 30 вересня 2013 року - 81
667;

7. Нерозподiлений прибуток станом на 31 грудня 2013
року - 911 554, станом на 30 вересня 2013 року - 1 082 043;
8. Iнший додатковий капiтал станом на 31 грудня 2013
року - 3 348 335, станом на 30 вересня 2013 року - 3 422
414;
9. Статутний капiтал станом на 31 грудня 2013 року - 2
421 492, станом на 30 вересня 2013 року - 2 432 570;
10. Довгостроковi зобов'язання станом на 31 грудня 2013
року - 3 319 071, станом на 30 вересня 2013 року 4953691;
11. Поточнi зобов'язання станом на 31 грудня 2013 року 11 904 183, станом на 30 вересня 2013 року - 9 964 073;
12. Чистий прибуток ( збиток ) за звiтний ерiод станом на
31 грудня 2013 року - 66 074, станом на 30 вересня 2013
року - 58 373;
Нематерiальнi активи, по яких iснує обмеження права
власностi станом на 31.12.2013 - 26 109 тис.грн.
Нематерiальних активiв, переданих в заставу в 2013 роцi
не було. За рахунок цiльового фiнансування нiяких
находжень нематерiальних активiв не було. Переоцiнки
нематерiальних активiв за звiтний перiод ДТГО
"Пiвденно-Захiдна залiзниця" не проводило. Основнi
засоби, по яких iснує обмеження права власностi станом
на 31.12.2013 - 15 685 704 тис.грн. В 2013 роцi не було
проведено переоцiнку основних засобiв. Основних засобiв,
переданих в заставу або виключених з експлуатацiї з
метою продажу за звiтний перiод не було. Основних
засобiв, якi тимчасово не використовуються ( консервацiя,
реконструкцiя ) немає. Термiн та умови користування
основними засобами ( за основними групами ) встановленi
вiдповiдно до облiкової полiтики ДТГО "Пiвденно-Захiдна
залiзниця".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами не
складась.
Керівник

С.В. Горiлей

Головний бухгалтер

I.А. Василюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Державне територiально-галузеве
об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

Підприємство

за ЄДРПОУ

04713033

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

9632994

9872699

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 8704371 )

( 8758940 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

928623

1113759

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

300110

266807

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 294855 )

( 303935 )

Витрати на збут

2150

( 1865 )

( 2260 )

Інші операційні витрати

2180

( 460233 )

( 411023 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

471780

663348

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

9432

662

Інші доходи

2240

123870

117950

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 546664 )

( 524732 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 35263 )

( 103870 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

23155

153358

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

42919

-88196

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

66074

65162

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

38949

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

451

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

451

38949

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

451

38949

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

66525

104111

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

2876288

2971114

Витрати на оплату праці

2505

2853514

2822276

Відрахування на соціальні заходи

2510

1098077

1078146

Амортизація

2515

1155762

1195071

Інші операційні витрати

2520

1184829

1138162

Разом

2550

9168470

9204769

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Фiнансовий результат дiяльностi ДТГО "Пiвденно-Захiдна
залiзниця" за 2013 рiк - це повно та справедливо
вiдображенi доходи, а вiдповiдно по видам доходiв достовiрно вiдображенi витрати. Як результат дiяльностi
ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" - чистий прибуток в
сумi 66074 тис.грн.

Керівник

С.В. Горiлей

Головний бухгалтер

I. А. Василюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Державне територiально-галузеве
об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

Підприємство

за ЄДРПОУ

04713033

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом не
складався.

Керівник

С.В. Горiлей

Головний бухгалтер

I.А. Василюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Державне територiально-галузеве
об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

Підприємство

за ЄДРПОУ

04713033

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

23155

0

153358

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

1155762

X

1195071

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

222248

0

25616

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

23043

0

5767

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

98039

0

14742

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

139923

13954

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

82319

0

13463

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

2719

0

37085

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

46534

79010

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

8351

0

14508

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

1225616

0

1662184

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

2514030

0

3514708

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

4817

0

0

489820

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

10064

0

89080

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

1589

20976

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

6116

38817

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

1238568

0

2181291

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

74768

X

172213

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

2439262

0

3342495

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

662

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

297000

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

713969

X

1643382

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

913800

X

1350850

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

1627769

0

2696570

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

2238353

X

814350

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

547432

X

410000

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

2272764

X

2083727

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

367664

X

404974

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

184577

X

292388

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

713222

X

109313

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

752442

0

1666052

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

59051

0

0

1020127

Залишок коштів на початок року

3405

31848

X

1057742

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

23043

0

5767

Залишок коштів на кінець року

3415

67856

0

31848

0

Примітки

В рядку 3540 "Фiнансовi витрати" Ф.3 передбачений
стовбчик (3) "надходження коштiв за звiтний перiод" в
сумi - 546 664 тис.грн.та стовбчик (5) "надходження за
аналогiчний перiод попереднього року" в сумi - 524 732
тис.грн.
Склад грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду: готiвка
- 109 тис.грн.; поточний рахунок в банку - 67 359тис.грн.;

грошовi кошти в дорозi - 387 тис.грн.; еквiваленти
грошових коштiв - 1 тис. грн. Всього -67 856 тис.грн.
За звiтний перiод негрошових операцiй, пов`язаних з
iнветицiйною та фiнансовою дiяльнiстю не було. Сум
грошових коштiв, не доступних для використання
пiдприємством немає. Придбання та продажу майнових
комплексiв за звiтний перiод не було.
Керівник

С.В. Горiлей

Головний бухгалтер

I.А. Василюк

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна
залiзниця"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

04713033

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

2432570

3098184

521051

0

1389409

0

0

7441214

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

-3930

-15472

8102

0

-333686

0

0

-344986

Інші зміни

4090

0

0

0

0

-72918

0

0

-72918

Скоригований
залишок на
початок року

4095

2428640

3082712

529153

0

982805

0

0

7023310

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

66074

0

0

66074

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

451

0

0

0

0

451

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

451

0

0

0

0

451

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

-19822

0

0

-19822

Сума чистого

4220

0

0

-18501

0

-18501

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

-7148

-277175

-5307

0

-99002

0

0

-388632

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

-7148

-277175

13645

0

-71251

0

0

-341929

Залишок на
кінець року

4300

2421492

2805537

542798

0

911554

0

0

6681381

Примітки

В рядку 4290 вiдображено зменшення iншого додаткового капiталу та збiльшення
нерозподiленого прибутку на суму списання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй
нарахуванню амортизацiї на дооцiнену вартiсть згiдно п.21 П(С)БО 7,та при вибуттi
необоротних активiв.

Керівник

С.В. Горiлей

Головний бухгалтер

I.А. Василюк

