
Пiдприемство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Епiрок УкраIна>

за €,ЩРПОУ з4818882

Територiя м. Киiв, Оболонський район за коАтуу 8038000000
ОрганiзацiЙно-
правова форма
господарювання

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю за КоПФГ 240

Вид економiчноI
дiяльностi

Ремонт i технiчне обслуговування машин i

устаткування п ромислового призначення
За КВЕ! 33.12

Середня кiлькiсть
працiвникiв

106

Юридична адреса Проспект Степана Бандери, будинок 9, корпус З, м. Киiв, 0407З
Телефон (044) 499-18 --7 0, 499-1,8-77

3BiT про управлiння
за 2021 piK

l. ОрганiзацiЙна структура та опис дiяльностi пiдприемства:

Органiзацiйна структура пiдприсмства:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Епiрок УкраТна", iдентифiкацiйний код юридичноТ
особи 34818882, дата державноi реестрацii 10.01.2007 р., перелiк засновникiв(учасникiв)
юридичноТ особи:

ЕпiРок Рок flрiлз Актiеболаг, яка заре€стрована згiдно з законодавством Королiвства Швецi'L

реесграцiЙниЙ Ns 556077-9018, заре€строваниЙ офiс якоi: м. Еребру 701 91, Королiвство
Швецiя, частка внеску до статутного капiталу склада€ - 50 312 062,00 гривень (п'ятдесят
мiльйонiв триста дванадцять тисяч шiстдесят двi гривнi 00 копiйок), 100 (сго) %,

СтатутниЙ фонд пiдпри€мства вiдповiдно до п.7,2 Статуту визначено в розмiрi 50 312 062,00
гривень (п'ятдесят мiльйонiв триста дванадцять тисяч шiстдесят двi гривнi 00 копiйок). На

даний момент статутний фонд сформовано в повному обсязi.

ТОВ кЕПlРок УкРАтНА},

Юридична та пощтOва адреса:
пр. Степаяа Бандери 9, корп. 3В
04073, м. Киiв
yKpajlra

Теле<,|rон: +38 044 4991870 Товариство з обме},{еl{сllо вiдllовiдальнlстю
Фi]кс: l38 044 4991В77 сДР1-1оУ з4ВlВ8В2
Сайт: Ww.epifoc.com м, Киiв



ф Жрýуа;s*; i.Jý flт!ёiý;ýt

Банкiвськi реквiзити ТОВ "Епiрок YKpaiHa": lBAN Ns UАl6З807970000026008000200278 в АТ "СЕБ
КорпоративниЙ Банк" , МФО З80797,

Юридична адреса та фактична адреси: м. Киiв, 0407з, пр. Степана Бандери, буд.9, корпусЗ.

Номер телефону, факсу: телефон (044) 499-1S-70, факс (044) 499-!S-77

OcHoBHi види дiяльностi за КВЕЩ:

ЗЗ.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначання

46,63 Оптова торгiвля машинами i устаткуванням для добувноi промисловостi i будiвництва

77.З2Надання в оренду будiвельних машин iустаткування

Середня працiвникiв за2021 piK - 106 особи.

Основним видом дiяльностi ТОВ "Епiрок УкраТна" е iмпорт гiрничо-шахтного обладнання,
3апасних частин до такого обладнання, реалiзацiя обладнання та надання послуг сервiсного
обслуговування та ремонту,

ТОВ "Епiрок YKpaiHa> працю€ в нiшах гiрничодобувного та iнфраструктурного обладнання i

сфери послуг до них. Свою дiяльнiсть ТОВ кЕпiрок УкраТна> фокусус в таких сферах
промИсловостi де необхiднi та критично важливi дrпя продуктивносгi обладнання та послуги зi
значними додатковими вимогами протягом житт€вого циклу обладнання.

Сфера дiяльностi:
ТОВ кЕпiрок Украiна> здiЙснюе дiяльнiсть на всiй територii Украiни. Регiональнi офiси ТОВ
<Епiрок YKpaiHa> розташованi в Кривому Розi, Горiшнiх Плавнях, KopocTeHi i Малiй Бiлозерцi.
Головний офiс ТОВ <Епiрок УкраТна> знаходиться в MicTi КиТв.

ТОВ "Епiрок YKpa'iHa> працю€ в нiшах гiрничодобувного та iнфраструктурного обладнання i

Сфери послуг до них. Свою дiяльнiсть ТОВ <Епiрок Украiна> фокусуе в таких сферах
промисловостi де необхiднi та критично важливi мя продуктивносгi обладнання та послуги зi
значними додатковими вимогами протягом житт€вого циклу обладнання.

Продукцiя, що реалiзуеться пiдпри€мством:
. Буровi установки;
о Навантажувачi та самоскиди (вантажно-доставочнi машини);
. Буровий iHcTpyMeHT;

о HaBicHe гiдравлiчне обладнання;
о Системи вентиляцii';

'i't]l] *!.:l'lil,\}i1. Yi{l ,.1ii i/'\,

Юриди.tьtа та noLuтoaa ýдреса:
пр,, Стелаriа Бандери g, корп, зВ
04073. м. киТе
Украjна

Телефон: +38 044 499-]870 ТовариствФ з обмежевою вiдповИальнiстю
Факс: +З8 044 4991 877 еДРПОУ З48,1 88В2
Сайт: Www.epiroc.com i м, Киiв

Мiсцезнаходження офiсiв в Украiнi: Найменування об'екта
м. Киiв Головний офiс

,Щнiпропетровська область, м. КривиЙ Рiг Склад-офiс
Житомирська область, м. Коростень Склад-офiс
Полтавська область, м. Горiшнi Плавнi Склад-оФiс
3апорiзька область, Василiвський р-н, с. Мала Бiлозерка Склад-офiс



о Запаснi частини (деталi i комплекти) i cepBicHe обслуговування,
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Областi застосування продукцii та послуг;
. Гiрничi роботи:

- пiдземнi гiрничi роботи;
- розвiдувальнi роботи;
- вiдкритi гiрничi роботи i Kap'cpHi роботи;

. Будiвництво:
- iнфраструктура для тунелiв i пiдземних гiрничих виробок;
- розробка вiдкритим способом i будiвництво наземних конструкцiй

. Роботи по знесенню i переробцi:
- гiдравлiчне обладнання;

. Вода, нафта, газ:

- газовi, нафтовi свердловини i свердловини для видобутку метану з вугiльних пластiв;
- водозабiрна свердловина;
- прокладка траншей для трубопроводiв

ll. Результати дiяльностi

Переважну частину доходiв ТОВ <Епiрок УкраТна> отримало за рахунок продажiв та cepBicy
замовникам, що працюють в галузi видобутку корисних копалин (залiзна руда i уран).
Областi 3астосування обладнання включають видобуток i розробку як для пiдземних, так i для
вiдкритих Kap'cpiB, розвiдку корисних копалин iбурiння на воду, енерriю, нафта iгаз.
ТОВ кЕпiрок YKpaiHa> реалiзуе обладнання для бурiння гiрських порiд, обладнання для
механiчного вилучення iзмiцнення гiрських порiд, iнструменти для бурiння гiрських порiд,
гiдравлiчне HaBicHe обладнання i iнструменти, обладнання для навантаження i

траНспортування, системи вентиляцiТ, обладнання для розвiдувального бурiння, рiшення для
а втоматиза цii', улра вл i н ня буровими установками i телематики.
Основними споживачами продукцiТ i послуг в данiй галузi е: ПАТ <АрселорМiтгал Кривий Рiг>,
ПРАТ <ПолтавськиЙ ГЗК> та ТОВ <Метiнвест-Холдинг>,
Частину доходiв ТОВ кЕпiрок Украiна> приносять рiшення для об'ектiв iнфраструктури.
Областi застосування обладнання/ що реалiзувало пiдприсмство в цiй галузi, включають
вибухове бурiння для будiвництва тунелiв, дорiг, залiзниць, гребель, i iнших будiвельних робiт.
Щля iнфраструкryрних проектiв ТОВ <Епiрок YKpaiHa> надас обладнання для бурiння гiрських
порiд, обладнання для механiчноi виiмки i закрiплення гiрських порiд, iнструменти для бурiння
гiрських порiд, гiдравлiчнi пристосування iiнструменти, системи вентиляцiТ та наземне
iнженерне обладнання.
Основними споживачами продукцiТ i послуr в данiЙ галузi е: ТОВ кНiбулон> та ТОВ кЮнiгран>.
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Юридична та пOштOва адреса:
пр. Степаяа Бандери 9, корп, 3В
04073, м. Киis
yKpaiHa

'Т'елефон:+3В04449ý1870 Товариствозобмех(еноюOiдловiдальнiстю
Факс: +ЗВ 044 4ý91877 i СДРПОУ З481ВВВ2
Сайт: Ww.epiroc,com м, КиТв



Устаткування в основному прода€ться безпосередньо кiнцевому користувачевi i, в меншiй Mipi,
Через дистри6'юторiв iкомпанiТ з оренди обладнання. KpiM того, ТОВ <Епiрок YKpaiHa> мае
ВелИкиЙ сервiсниЙ пiдроздiл, якиЙ надас послуги i запаснi частини. Продажi обладнання часто
пов'я3анi з договорами, якi включають послуги/ запаснi частини i витратнi матерiали, щоб
забезпечити доступнiсть, а також оптимiзувати продуктивнiсть клiентiв i загальну BapTicTb
володiння.
ТОВ <Епiрок YKpaiHa> розвива€ та змiцнюс своТ вiдносини з клiентами за рахунок спiвпрацi,

вiддан ocTi iH н ова цiям, безпецi i стабiльностi.

lll. Лiквiднiсть та зобов'язання

lнформацiя про ocHoBHi джерела забезпечення лiквiдностi (активи, якi забезпечують
сво€часне виконання зобов'язань).

Активи:

Наявнi зобов'язання, ix види та строки ix погашення.

Директор

ТоВ кЕПlРок УкРАТНА,,

Часник В.В.

Роздiл ll Актив Балансу пiдприемства
Оборотнi активи

Код рядка На З1.12.2021

За паси 1100 tOз 477

.Щебiторська заборгованiсть за

продукцiю, товари, роботи, послуги
t1,25 204 936

П оточ на тис.
Роздiл lll Пасив Балансу
пiдприемства
поточнi зобов'язання i

забезпечення

Код рядка На Зt.t2.2о21, Строки
погашення

Поточна кредиторська за:

Товари, роботи, послуги ].6].5 60 812 До 12 мiсяцiв
Поточна кредиторська
заборгованiсть за одержаними
а ва нсами

16з5 5].9].2 ,Що 12 Мiсяцiв
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Юридичяа та nolJJToBa Ёдреса:
пр. Степана Бандери 9, корп, 3В
04073, м. киiв
УкраТна

Т'елефов: +З8 044 49ý'l870
Факс: 4,38 044 4ý91877
Сайт: WWw.epiroc,com

Товаристýо э обмеltеноlо вiдпOв jдальнiстю
сдрпоу з48,1 8вв2
l,.1. l(итв

тис.


