
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. 

      ___Коротков Андрій Миколайович 

                   (прізвище та ініціали керівника) 

             30.04.2010 
                                        (дата) 

 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

ЗА 2009 РІК 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКА-

ТНИЙ ЗАВОД" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

Відкрите акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

05393116 

1.4. Місцезнаходження емітента 

Україна Дніпропетровська обл. Індустріальний р-н 49081 м. Дніпропетровськ вул. Столєтова, 21 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

(0562) 35-83-49 (0562) 35-91-63 

1.6. Електронна поштова адреса емітента 

Elena.Shtanko@ntrp.interpipe.biz 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2010 

(дата) 

  №74 Газета "Відомості Державної комісії 

2.2. Річна інформація опублікована у з цінних паперів та фондового ринку" 23.04.2010 

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній сто- 

рінці  ____ немає ____  в мережі Інтернет  ______________  
 

(за наявності) (адреса сторінки) (дата) 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ 

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:    

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 

в) банки, що обслуговують емітента; X 

г) основні види діяльності; X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; X 

е) інформація про рейтингове агентство; X 

є) інформація про органи управління емітента.  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру час-

ток, паїв). X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 

7. Інформація про дивіденди. X 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X 

9. Відомості про цінні папери емітента:  

а) інформація про випуски акцій емітента; X 

б) інформація про облігації емітента;  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

г) інформація про похідні цінні папери;  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; X 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X 

10. Опис бізнесу. X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

в) інформація про зобов'язання емітента. X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. X 

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

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду. X 

14. Інформація про стан корпоративного управління. X 



15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобо-

в'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  

б) 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;  

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 

інших активів на кінець звітного періоду;  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кре-

дитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття.  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

20. Основні відомості про ФОН.  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

24. Правила ФОН.  

25. Річна фінансова звітність. X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціо-

нерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії). X 

27. Аудиторський висновок. X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності).  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за 

якими забезпечене об'єктами нерухомості).  

30. Примітки: На пiдставi п. 1.5. глави 2 роздiлу 5 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних па-

перiв, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1591 вiдсутня iнформацiя про органи управлiння 
емiтента. 

У роздiлi "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" не надається "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя 
про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" та "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" тому що Товариство не 
здiйснювало випускiв облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв. 

У пiдроздiлi "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" вiдсутня iнформацiя щодо замовлених 
бланкiв та виданих власникам сертифiкатiв iнших цiнних паперiв в т.ч. вид iншого цiнного паперу, на який замов-
лено/видано бланки сертифiкатiв тому, що Товариство не здiйснювало випускiв iнших видiв цiнних паперiв окрiм 
простих iменних акцiй. 

У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента вiдсутня наступна iнформацiя: 
- у пiдроздiлi "Кредити банку" не вказана iнформацiя про вiдсоток за користування коштами (вiдсоток рiчних) 

тому, що розкриття цiєї iнформацiї може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть Товариства; 
-  у пiдроздiлi "Зобов'язання за цiнними паперами", а саме за облiгацiями; за iпотечними цiнними паперами; за 

сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском) та за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними 
цiнними паперами) вiдсутня iнформацiя про зобов'язання емiтента, тому що Товариство не має цих зобов'язань на 



пiдставi того, що Товариство не здiйснювало випускiв вище перелiчених цiнних паперiв. 
У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним 

видом)" вiдсутня iнформацiя про зобов'язання емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права тому, 
що Товариство не має цих зобов'язань. 

Вiдсутня iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, тому що Товарис-
тво не здiйснювало випускiв боргових цiнних паперiв. 

Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного пок-
риття; Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними дого-
ворами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного 
покриття; Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як То-
вариство випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 

Вiдсутня iнформацiя про основнi вiдомостi про ФОН; Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя про 
осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила ФОН - так як Товарис-
тво сертифiкати ФОН не випускало. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, що надається є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю за 2009 рiк у вiдповiдностi до 
вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 20 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" затвердженого нака-
зом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 липня 1999 року № 176. Оскiльки програмне забезпечення "Smida_RZE" 
не передбачає можливостi заповнення та друку фiнансової звiтностi зi словом "консолiдована" (до назв 
фiнансових звiтiв неможливо додати слово "консолiдована"), то друкована форма звiту (в частинi "Фiнансова 
звiтнiсть") буде вiдрiзнятися вiд електронної наявнiстю слова "консолiдована". 

Пiд час виконання програмою "Smida_RZE" функцiї "Перевiрити звiт" було видано протокол перевiрки з наступ-
ними помилками (вiдносно заповнення форми № 4 "Звiт про власний капiтал": 

- рядок Звiту про власний капiтал 290 стовпчик 6 має дорiвнювати: Алгебраїчна сума рядкiв 060-280 стовпця 6 
(1438353); 

- рядок Звiту про власний капiтал 290 стовпчик 11 має дорiвнювати: Алгебраїчна сума рядкiв 060-280 стовпця 
11 (1477603). 

Вiдносно заповнення рядку 290 "Звiту про власний капiтал пiдприємства" (стовпчик 6 та стовпчик 11) надаємо 
наступнi пояснення: 

Згiдно порядку заповнення Звiту про власний капiтал в рядку 070 вiдображається оборот по ДТ  субрахунку 423-
КТ рахунку 10,11. Такою проводкою уцiнка вiдображається тiльки у випадку наявностi на дату проведення уцiнки  
сум перевищення попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок. Сума наводиться в дужках (вiднiмається). 

У вписуваному рядку 120 вiдображена сума дооцiнки, яка списується до складу нерозподiленого прибутку (про-
тягом року в сумi, пропорцiйнiй нарахованiй амортизацiї, або при вибуттi необоротних активiв). Ця сума 
вiдображається одночасно в стовпцi 6 рядку 120 Звiту про власний  капiтал (зменшення додаткового капiталу на-
водиться в дужках). Крiм того, в цьому рядку вiдображається нарахування вiдстроченого податкового зобов'язання 
по дооцiнцi, а також доходи i втрати вiд зменшення корисностi об'єкту основних фондiв, якi вiдображаються за ра-
хунок додаткового капiталу. Оборот по ДТ 423-КТ рахунок 44,54,13 а також по ДТ рахунок 13 i КТ субрахунку 423. 

На пiдставi вищевикладеного алгебраїчна сума рядкiв 060-280 стовпця 6 розрахована наступним чином: 2 204 
525+(-158 160)+6 615+(-4 932)+(-935 886)+0+0+7 = 1 112 169 тис.грн., а сума стовпця 11: 2 204 525+(-158 160)+6 
615+(-4 932)+(-539 311)+(-356 555)+(-770)+7 = 1 151 419 тис.грн. 

На пiдставi вище викладеного повiдомляю що форма №4 "Звiт про власний капiтал" надається  з "помилками", 
якi ми вважаємо безпiдставними. 

У зв'язку з цим просимо розглянути порядок заповнення рядку 290 "Звiту про власний капiтал" та внести 
вiдповiднi змiни в програмне забезпечення "Smida_RZE ". 

У формi № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" вiдсутнiй запис у роздiлi XIV тому, що Товариство не має 
бiологiчних активiв. 

Рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ВАТ 
"IНТЕРПАЙП НТЗ" не має. 

Товариством не здiйснювалися випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єк-
тами нерухомостi, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй. 

 



3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКА-

ТНИЙ ЗАВОД"  

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"  

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Відкрите акціонерне товариство  

3.1.4. Поштовий індекс 

 49081  

3.1.5. Область, район 

 Дніпропетровська обл. Iндустрiальний р-н 

3.1.6. Населений пункт 

 м. Днiпропетровськ  

3.1.7. Вулиця, будинок 

 вул. Столєтова, 21  

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 Серiя А00 №771228  

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 28.12.1994  

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради Днiпропетровської областi  

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 100 000 000,00  

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 100 000 000,00  

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 ПАТ "БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО", м. Днiпропетровськ  

3.3.2. МФО банку 

 305749  

3.3.3. Поточний рахунок 

 2600930000321  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

 ПАТ "БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО", м. Днiпропетровськ  

3.3.5. МФО банку 



 305749  

3.3.6. Поточний рахунок 

 2600930000321  

3.4. Основні види діяльності 

 27.22.0 - Виробництво труб та фiтингiв для труб зi сталi;  

             27.10.0 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв;  

             85.12.0 - Медична практика  

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії  

(дозволу) 
Дата видачі Державний орган, що видав 

Дата закінчен-
ня дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Медична практика АВ № 333426 30.03.2007 Мiнiстерство охорони здоров'я 
України 

15.06.2011 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 
дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по 
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали 
лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi 
потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде подовжена.  

Набуття, збереження, ввезення 
на територiю України, реалiзацiя 
(вiдпуск), використання  прекур-
сорiв (списку 2 таблицi IV) "Пе-

релiку наркотичних засобiв, пси-
хотропних речовин i прекурсорiв" 

АВ № 487167 22.10.2009 Комiтет з контролю за наркотиками 27.07.2011 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 
дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по 
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали 
лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi 
потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде подовжена.  

Господарська дiяльнiсть пов'яза-
на зi створенням об'єктiв 

архiтектури (за перелiком робiт 
згiдно додатку) 

АВ № 407630 08.07.2008 Державна архiтектурно-будiвельна 
iнспекцiя 

08.07.2013 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 
дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по 
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали 
лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi 
потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде подовжена.  

Надання освiтнiх послуг (про-
фесiйна освiта, перепiдготовка, 

пiдвищення квалiфiкацiї) 

АВ № 301907 20.04.2007 Мiнiстерство освiти i науки України 01.07.2011 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 
дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по 
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали 
лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi 
потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде подовжена.  

Перевезення пасажирiв та ван-
тажiв автомобiльним транспор-
том загального користування 

АВ № 312623 07.02.2007 Головна дердавна iнспекцiя на 
автомобiльному транспортi 

06.02.2012 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 
дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по 
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали 
лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi 
потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде подовжена.  

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Надання послуг фiксованого 
мiсцевого телефонного зв'язку з 
ємнiстю мережi до 1000 номерiв 
з правом технiчного обслугову-
вання та експлуатацiї телеко-

мунiкацiйних мереж i надання в 
користування каналiв електроз-

в'язку на територiї м. 
Днiпропетровськ та Дніпропет-

ровської області 

АВ № 303627 29.05.2007 Нацiональна комiсiя з питань регу-
лювання зв'язку України 

29.05.2012 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 
дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по 
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали 
лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi 
потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде подовжена.  

Заготiвля, переробка, мета-
лургiйна переробка металобрух-

ту кольорових металiв 

АВ № 377150 18.12.2007 Мiнiстерство промислової полiтики 
України 

18.12.2012 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 
дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по 
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали 
лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi 
потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде подовжена.  

Заготiвля, переробка, мета-
лургiйна переробка металобрух-

ту чорних металiв 

АВ № 345434 26.06.2007 Мiнiстерство промислової полiтики 
України 

26.06.2012 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 
дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по 
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали 
лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi 
потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде подовжена.  

На право експлуатацiї 
радiоелектронного засобу УКХ 

радiозв'язку сухопутного пересу-
вного зв'язку 

№ 12-6471-58628 04.07.2007 Український державний центр 
радiочастот 

23.05.2012 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням дозволу на цей вид 
дiяльностi - немає, оскiльки дозвiл виданий на тривалий термiн, порушень по 
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали до-
звiл немає пiдстав для припинення або анулювання дозволу. У разi наявностi 
потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде подовжена.  

На право експлуатацiї 
радiовипромiнювальних пристро-

їв 

№ 
53393116РВП0028 

03.07.2007 Український державний центр 
радiочастот 

06.03.2010 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням дозволу на цей вид 
дiяльностi - немає, оскiльки дозвiл виданий на тривалий термiн, порушень по 
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали до-
звiл немає пiдстав для припинення або анулювання дозволу. У разi наявностi 
потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде подовжена.  

Виробництво теплової енергії, 
транспортування її магістраль-

ними та місцевими (розподільчи-
ми) тепловими мережами, поста-
чання теплової енергії (крім пев-
них видів господарської діяльно-
сті у сфері теплопостачання, як-

що теплова енергія виробляється 
на теплоелектроцентралях, коге-
нераційних установках та уста-
новках з використанням нетра-
диційних або поновлювальних 

джерел енергії) 

АВ № 368385 15.08.2008 Мiнiстерство з питань житлово-
комунального господарства України 

07.08.2013 

Опис 

Ризикiв, пов'язаних з продовженням або отриманням лiцензiї на цей вид 
дiяльностi - немає, оскiльки лiцензiя видана на тривалий термiн, порушень по 
лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно, у органiв, що видали 
лiцензiю немає пiдстав для припинення або анулювання лiцензiї. У разi наявностi 
потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде подовжена.  



3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування об'єднання: Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром". Місцезнаходження об'єднан-
ня: площа Ленiна, 1, м. Днiпропетровськ, 49600, Україна. Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром" (далi - 
Об'єднання) утворено юридичними особами України вiдповiдно до Установчого договору вiд 08.10.1991 
року. 

Об'єднання на добровiльнiй основi об'єднує пiдприємства - юридичнi особи, що здiйснюють свою 
дiяльнiсть у трубнiй пiдгалузi. 

Основною метою Об'єднання є консолiдацiя i координацiя виробничих та економiчних iнтересiв 
учасникiв для досягнення високої ефективностi їх дiяльностi. 

Предметом дiяльностi Об'єднання є: 
- представлення i захист виробничих, науково-технiчних, професiйних, соцiальних та iнших зага-

льних iнтересiв учасникiв Об'єднання в органах державної влади та управлiння, суспiльних, 
зовнiшньоекономiчних, мiжнародних i iнших органiзацiях, а також при розробцi нових законодавчих актiв, 
державних програм розвитку трубних пiдприємств, стратегiї розвитку пiдгалузi; 

- iнформацiйне забезпечення учасникiв Об'єднання узагальненою iнформацiєю про пiдсумки ро-
боти пiдприємств Об'єднання i гiрничо-металургiйного комплексу в цiлому, поточне iнформування про 
стан виробництва, а також про новi законодавчi акти та iншi документи вищих органiв влади, що вплива-
ють на роботу трубної пiдгалузi; 

- вивчення та аналiз кон'юнктури зовнiшнього i внутрiшнього ринкiв трубної продукцiї, надання цiєї 
iнформацiї учасникам Об'єднання; 

- представлення i захист iнтересiв учасникiв Об'єднання в конфлiктних ситуацiях при вирiшеннi 
спiрних питань. 

ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є одним iз засновникiв (учасникiв) Об'єднання. 
 
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Виробники та споживачi залiзничної технiки". Місцезнахо-

дження об'єднання: бульвар Лiхачова, 1/27, м. Київ, 01133, Україна. Асоцiацiя "Виробники та споживачi 
залiзничної технiки" (далi - Асоцiацiя) утворена юридичними особами України вiдповiдно до Установчого 
договору вiд 29.07.2008 року. 

Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним об'єднанням пiдприємств, якi є виробниками продукцiї ваго-
нодобування, а також залiзнично-експлуатацiйних пiдприємств. 

Метою (предметом) дiяльностi Асоцiацiї є лише координацiя господарської дiяльностi учасникiв 
без права втручання в їх виробничу й комерцiйну дiяльнiсть, прийняття управлiнських рiшень.  

Метою дiяльностi Асоцiацiї є представлення прав i iнтересiв засновникiв (учасникiв) Асоцiацiї в 
державних органах i недержавних органiзацiях. 

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 03 березня 2009 року (протокол засiдання 
Наглядової ради вiд 03.03.2009 року №228) ВАТ IНТЕРПАЙП НТЗ" вступило до Асоцiацiї та є її членом. 

 
3.7. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового агентства 
Ознака рейтингового аге-

нтства (уповноважене, 
міжнародне) 

Дата визначення або поно-
влення рейтингової оцінки 
емітента або цінних папе-

рів емітента 

Рівень кредитного рейтин-
гу емітента або цінних 

паперів емітента 

1 2 3 4 

ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтин-
гове агентство 

Визначення рейтинго-
вої оцінки емітента 

28.04.2006 

uaA+ з прогнозом 
"стабiльний" 

ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтин-
гове агентство 

Поновлення рейтинго-
вої оцінки емітента 

02.07.2009 

uaBBB з прогнозом 
"стабiльний" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ ТА/АБО УЧАСНИКІВ ЕМІТЕНТА  

ТА КІЛЬКІСТЬ І ВАРТІСТЬ АКЦІЙ (РОЗМІРУ ЧАСТОК, ПАЇВ) 
 

Найменування юридичної особи засно-
вника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ засно-
вника та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать заснов-
нику та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

Фонд Державного майна України 00032945 
Україна Київська обл. - р-н 01001 м. 

Київ вул. Кутузова, 18, 9 
0 

Органiзацiя орендарiв Ниж-
ньоднiпровського трубопрокатно-
го заводу iменi Карла Лiбкнехта 

- 
Україна Дніпропетровська обл. 

Iндустрiальний р-н 49081 м. 
Днiпропетровськ вул. Столєтова, 21 

0 

Власники цiнних паперiв -      57 
юридичних осiб 

- -   - р-н - - - 81,46 

Номiнальнi утримувачi - 3 - -   - р-н - - - 13,95 

Викупленi цiннi папери, що 
облiковуються на рахунку 

емiтента 
- -   - р-н - - - 0,03 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав пас-
порт 

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать заснов-
нику та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

Власники цiнних паперiв - 4 655      
фiзичнi особи 

    4,56 

Усього 100 

 
 
 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ОПЛАТУ ЇХ ПРАЦІ 
 
На кiнець 2009 року середьнооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Товариства складала 6 

443 осiб, що на 1 793 осiб менше, нiж у попередньому роцi.  
Крiм того, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та зовнiшнiх сумiсникiв - 34 особи. Це на 

19 осiб менше, нiж торiк.  
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) - 3 413 особи., що на 1640 осiб бiльше у порiвняннi з 2008 р. 
Фонд оплати працi становив 188 159,3 тис грн, що на 31,1% бiльше, нiж у 2008 р. Вiдповiдно зме-

ншились виплати, що нараховуються у вiдсотках до тарифної ставки (премiї, надбавки, доплати та iнше).  
З метою забезпечення пiдроздiлiв заводу у навчаннi персоналу, а також для взаємозамiни робо-

чого персоналу, та вiрного використання людського ресурсу у 2009 роцi:  
1. пiдготовлено, перепiдготовлено та навчено сумiжним професiям - 1181 особа; 
2. для розвитку професiйних знань, вмiнь та навикiв було органiзовано пiдвищення квалiфiкацiї 

робiтникiв за виробничо - технiчними курсами та курсами цiльового призначення - 2167 осiб;  
3. пiдвищило квалiфiкацiю з вiдривом вiд виробництва - 14 керiвникiв та спецiалiстiв; 
4. Атестацiя та сертифiкацiя по неруйнiвному контролю 2-го рiвня квалiфiкацiї по UT згiдно методу 

ASNT SNT-TC-1A - 57 осiб 
5. тематичнi експрес-семiнари вiдвiдали - 1062 особи;  
6. по програмi "Базовий курс майстра" пройшли навчання - 60 осiб; 
7. по проекту "Школа майстрiв" пройшли навчання - 22 особи;  
8. навчено по правилах пристрою i безпечної експлуатацiї вантажопiдйомних кранiв та механiзмiв 

- 118 осiб;  
9. Пожарно-технiчний мiнiмум - 250 осiб; 
10. Пожежна безпека - 37 спецiалiстiв та керiвникiв; 
11. методам роботи MS Excel пiдготовлено - 95 спецiалiстiв та керiвникiв;  
12. пройшли навчання по судинах тих, що працюють пiд тиском - 75 осiб;  
13. Системi управлiння якiстю пiдготовлено - 73 спецiалiстiв та керiвникiв;  

 

 

 



6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Голова Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Коротков Андрiй Миколайович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АН 085999 24.01.2003 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1965 
6.1.5. Освіта** 
 Вища Днiпропетровський державний унiверситет. Радiофiзика i електронiка. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 13 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна) 

Заступник директора з виробничо-консалтингових питань 
6.1.8. Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 
Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується Статутом Товариства та Поло-
женням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

Голова Правлiння дiє в рамках компетенцiї i прав, встановлених Статутом та внутрiшнiми поло-
женнями Товариства, та делегованих йому органами управлiння Товариства. 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ". 
Обраний Головою Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на позачергових загальних зборах 

акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 8 вiд 12 жовтня 2007 ро-
ку.  

Коротков А.М. обiймає посаду члена Наглядової Ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна) та не має непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини.  
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Польський Георгiй Миколайович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 876869 18.11.1997 Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1952 
6.1.5. Освіта** 
 Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут. Обробка металiв тиском. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 33 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Корпорацiя НВIГ "Iнтерпайп" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна) 

Начальник виробничого вiддiлу Управлiння промислових пiдприємств Трубної дирекцiї   
6.1.8. Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 
Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується Статутом Товариства та Поло-
женням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 
крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 
компетенцiї iншого органу Товариства. 



Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ". 
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових за-

гальних зборiв акцiонерiв № 9 вiд 26 березня 2004 року. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення 
про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Правлiння 06 квiтня 2004 року Польського Г.М. було 
обрано заступником Голови Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засiдання Правлiння  №189 вiд 
06.04.2004 року).    

Польський Г.М. обiймає посаду головного iнженера ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. 
Днiпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ахрєменко Вiталiй Олексiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 789463 18.09.1997 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1953 
6.1.5. Освіта** 
 Вища. Бiлоруський iнститут залiзничного транспорту. Вагонобудiвництво та вагоногосподарство. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 34 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) 

Директор з економiчної безпеки   
6.1.8. Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 
Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується Статутом Товариства та Поло-
женням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 
крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 
компетенцiї iншого органу Товариства. 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ". 
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових за-

гальних зборiв акцiонерiв б/н вiд 01 червня 1999 року.  
Ахрєменко В.О. обiймає посаду директора з безпеки ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, 

м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-

тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бєсєднов Сергiй Вiкторович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АК 132805 07.04.1998 Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1959 
6.1.5. Освіта** 
 Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут. Обробка металiв тиском. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 21 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) 

Заступник головного iнженера з трубного виробництва 
6.1.8. Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 
Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується Статутом Товариства та Поло-
женням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 
крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 
компетенцiї iншого органу Товариства. 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ". 
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових за-

гальних зборiв акцiонерiв № 8 вiд 19 червня 2003 року.  
Бєсєднов С.В. обiймає посаду заступника головного iнженера з технологiї ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 

(вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-

тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Горб Євген Васильович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 286198 04.11.1996 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1959 
6.1.5. Освіта** 
 Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут. Обробка металiв тиском. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 28 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) 

Заступник головного iнженера 
6.1.8. Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 
Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується Статутом Товариства та Поло-
женням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 
крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 
компетенцiї iншого органу Товариства. 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ". 
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових за-

гальних зборiв акцiонерiв № 5 вiд 16 травня 2000 року.  
Горб Є.В. обiймає посаду начальника управлiння колiсобандажних технологiй ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Козловський Альфред Iванович 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 487476 07.02.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1929 
6.1.5. Освіта** 
 Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут. Механiчне обладнання заводiв чорної та кольо-
рової металургiї. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 53 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) 

Голова Правлiння - генеральний директор 
6.1.8. Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 
Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується Статутом Товариства та Поло-
женням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 
крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 
компетенцiї iншого органу Товариства. 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ". 
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових за-

гальних зборiв акцiонерiв №7 вiд 14 травня 2002 року.  
Козловський А.I. обiймає посаду директора з розвитку - директора iнституту розвитку ВАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кiсiль Володимир Костянтинович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 465919 28.12.1996 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1951 
6.1.5. Освіта** 
 Вища.Днiпропетровський металургiйний iнститут. Обробка металiв тиском. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 34 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ 49005, Україна) 

Начальник вiддiлу оптимiзацiї виробництва 
6.1.8. Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 
Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується Статутом Товариства та Поло-
женням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 
крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 
компетенцiї iншого органу Товариства. 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ". 
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових за-

гальних зборiв акцiонерiв № 13 вiд 18 березня 2008 року.  
Кiсiль В.К. обiймає посаду директора з виробництва i збуту продукцiї ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. 



Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Косорига Iнна Володимирiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СА 962691 20.03.1999 Шевченкiвським РВВС м. Запорiжжя 
6.1.4. Рік народження** 
 1972 
6.1.5. Освіта** 
 Вища. Днiпропетровський державний унiверситет. Математика. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 6 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна) 

Начальник вiддiлу по заробiтним платам i органiзацiйному управлiнню Служби управлiння персо-
налом 
6.1.8. Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 
Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується Статутом Товариства та Поло-
женням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 
крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 
компетенцiї iншого органу Товариства. 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ". 
Обрана членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових за-

гальних зборiв акцiонерiв № 12 вiд 30 березня 2007 року.  
Косорига I.В. обiймає посаду директора з персоналу ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, 

м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Наход Олександр Iванович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 212377 08.07.1998 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1977 
6.1.5. Освіта** 
 Вища.Днiпропетровський державний унiверситет. Прикладна економiка. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 9 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) 

Заступник директора з фiнансiв та економiки 
6.1.8. Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 
Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується Статутом Товариства та Поло-
женням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 



До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 
крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 
компетенцiї iншого органу Товариства. 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ". 
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових за-

гальних зборiв акцiонерiв № 8 вiд 19 червня 2003 року.  
Наход О.I. обiймає посаду директора з фiнансiв та економiки ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столє-

това, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Потьомкiн Олег Вiкторович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АК 966011 26.06.2000 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1964 
6.1.5. Освіта** 
 Вища.Днiпропетровський металургiйний iнститут. Металургiя чорних металiв. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 19 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) 

Заступник начальника з вiддiлки обсадних труб трубопрокатного цеху №4 
6.1.8. Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 
Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується Статутом Товариства та Поло-
женням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 
крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 
компетенцiї iншого органу Товариства. 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ". 
Обраний членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових за-

гальних зборiв акцiонерiв № 12 вiд 30 березня 2007 року.  
Потьомкiн О.В. обiймає посаду директора з якостi ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. 

Днiпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Соколова Iрина Володимирiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АК 975998 15.08.2000 Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1963 
6.1.5. Освіта** 
 Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут. Фiзико-хiмiчнi дослiдження металургiйних про-
цесiв. Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури. Облiк та аудит. 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 16 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) 

Заступник головного бухгалтера 
6.1.8. Опис 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 
Правлiння Товариства. В своїй роботi Правлiння Товариства керується Статутом Товариства та Поло-
женням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 
крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до 
компетенцiї iншого органу Товариства. 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ". 
Обрана членом Правлiння на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу чергових за-

гальних зборiв акцiонерiв № 9 вiд 26 березня 2004 року. 
Соколова I.В. обiймає посаду головного бухгалтера ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. 

Днiпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кiрiчко Олександр Iванович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 303156 26.04.1996 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1965 
6.1.5. Освіта** 
 Вища.Днiпропетровський державний унiверситет. Радiофiзика.Аспiрантура при 
Днiпропетровському державному унiверситетi.  
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 17 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Корпорацiя НВIГ "Iнтерпайп" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна) 

Директор Трубної дирекцiї 
6.1.8. Опис 

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист 
прав акцiонерiв Товариства. Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав 
акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства. 
розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, 
здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства.  

Компетенцiя наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Ста-
тутом Товариства або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання 
окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв. 

В своїй роботi Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про 
Наглядову раду ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ". 
Обраний членом Наглядової ради на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу  чер-

гових загальних зборiв акцiонерiв №14 вiд 16 квiтня 2009 року. Вiдповiдно до Статуту Товариства та По-
ложення про Наглядову раду ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Наглядової ради 29 квiтня 2009 року 
Кiрiчко О.I. було обрано Головою Наглядової ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засiдання Наглядо-
вої ради №233 вiд 29.04.2009 року).    

Кiрiчко О.I. обiймає посаду директора ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пiсаржевського, 1-
А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна); посаду Голови Наглядової Ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОС-



КОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна);  посаду заступника 
голови Наглядової ради ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (вул. Столєтова, 21, м. 
Днiпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.   
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Марiна Оксана Юрiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 663111 05.12.1997 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження** 
 1969 
6.1.5. Освіта** 
 Вища.Київський iнститут громадянської авiацiї. Iнженер-системотехнiк. 

Інститут вищих управлінських кадрів Академії народного господарства при уряді Російської Феде-
рації. Людські ресурси управління. 

Українська Академія державного управління при Президентові України. Менеджмент в державно-
му управлінні "Розвиток персоналу", "Підбір персоналу". 

Menegment Іnstіtut fur Fernunterrіht und U ntrnehmensberatung Gmbh. Керівництво з делегуванням 
відповідальності в умовах ринкової економіки. Гарцбургськая модель. 

Московське відділення  Project Managment Іnstіtute (USA)  Консалтингова компанія "Технології 
управління Спайдер" .Основи управління проектами. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 12 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ТОВ "IНТЕРПАЙП  МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна) 

Заступник директора по персоналу 
6.1.8. Опис 

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист 
прав акцiонерiв Товариства. Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав 
акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства. 
розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, 
здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства.  

Компетенцiя наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Ста-
тутом Товариства або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання 
окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв. 

В своїй роботi Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про 
Наглядову раду ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ". 
Обрана членом Наглядової ради на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу черго-

вих загальних зборiв акцiонерiв № 14 вiд 16 квiтня 2009 року. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Поло-
ження про Наглядову раду ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Наглядової ради 29 квiтня 2009 року 
Марiну О.Ю. було обрано заступником Голови Наглядової ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол №233 
вiд 29.04.2009 року).    

Марiна О.Ю. обiймає посаду заступника голови Наглядової Ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОС-
КОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна) та не має непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Чернявський Олександр Геннадiйович 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 896781 11.09.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження** 
 1977 
6.1.5. Освіта** 
 Вища.Київський унiверситет iм. Т.Г. Шевченка. Iнститут  мiжнародних вiдносин. Магiстр МЕВ, пе-
рекладач англiйської мови. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 3 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 Фiлiя ТОВ "Ернст енд Янг" (м. Донецьк)  

Директор фiлiї   
6.1.8. Опис 

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист 
прав акцiонерiв Товариства. Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав 
акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства. 
розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, 
здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства.  

Компетенцiя наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Ста-
тутом. Товариства або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання 
окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв. 

В своїй роботi Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про 
Наглядову раду ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ". 
Обраний членом Наглядової ради на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу черго-

вих загальних зборiв акцiонерiв № 13 вiд 18 березня 2008 року.  
Чернявський О.Г. обiймає посади: 
- заступника директора з фiнансiв та економiки  ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. 

Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна); 
- члена Наглядової Ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Суч-

кова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна); 
- члена Наглядової Ради ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (пр. Трубникiв, 56, м. Нiкополь, 53201, 

Україна); 
- члена Наглядової Ради ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпроппетровськ, 

49005, Україна); 
- члена Наглядової Ради ВАТ "ДНIПРОВТОРМЕТ" (вул. Липова, 1, м. Днiпропетровськ, 49124, 

Україна) та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Морозов Денис Володимирович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 016263 20.06.1995 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1978 
6.1.5. Освіта** 
 Вища.Днiпропетровський державний унiверситет. Iнформацiйнi системи у менеджментi. Магiстр.   
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 6 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ТОВ "IНТЕРПАЙП  МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна)  

Начальник бюджетного управлiння Фiнансово-економiчної служби 
 



6.1.8. Опис 
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист 

прав акцiонерiв Товариства. Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав 
акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства. 
розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, 
здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства.  

Компетенцiя наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Ста-
тутом Товариства або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання 
окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв. 

В своїй роботi Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про 
Наглядову раду ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ". 
Обраний членом Наглядової ради на загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Протоколу черго-

вих загальних зборiв акцiонерiв № 14 вiд 16 квiтня 2009 року.  
Морозов Д.В. обiймає посаду члена Наглядової Ради ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, 51200, Україна); посаду члена Наглядової ради 
ВАТ "ДНIПРОВТОРМЕТ" (вул. Липова, 1, м. Днiпропетровськ, 49124, Україна) та не має непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Єсаулов Геннадiй Олександрович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 500555 21.02.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1951 
6.1.5. Освіта** 
 Вища.Днiпропетровський металургiйний iнститут. Iнженер-металург.Аспiрантура при 
Днiпропетровському металургiйному iнститутi. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 16 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна)  

Голова Правлiння - генеральний директор  
6.1.8. Опис 

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист 
прав акцiонерiв Товариства. Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав 
акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства. 
розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, 
здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства.  

Компетенцiя наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Ста-
тутом Товариства або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання 
окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв. 

В своїй роботi Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про 
Наглядову раду ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ". 
Обраний членом Наглядової ради на позачергових загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до 

Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 8 вiд 12 жовтня 2007 року.  
Єсаулов Г.О. обiймає посаду директора ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь" (вул. Столєтова, 

21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-



тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Слюсарев Олексiй Юрiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 211263 27.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1968 
6.1.5. Освіта** 
 Вища.Днiпропетровський металургiйний iнститут. Обробка металiв тиском. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 13 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна) 

Директор 
6.1.8. Опис 

Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист 
прав акцiонерiв Товариства. Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав 
акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства. 
розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, 
здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства.  

Компетенцiя наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Ста-
тутом Товариства або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання 
окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв. 

В своїй роботi Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про 
Наглядову раду ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ". 
Обраний членом Наглядової ради на позачергових загальних зборах акцiонерiв,  вiдповiдно до 

Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 10 вiд 25 грудня 2008 року.  
Слюсарев О.Ю. обiймає посаду голови Наглядової ради ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (пр. Тру-

бникiв, 56, м Нiкополь, 53201, Україна) та голови Наглядової ради ВАТ "ДНIПРОВТОРМЕТ" (вул. Липова, 
1, м. Днiпропетровськ, 49124, Україна) та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" / "INTERPIPE LIMITED" 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
  -   
6.1.4. Рік народження** 
  
6.1.5. Освіта** 
 - 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 - 
6.1.8. Опис 

Компанiя "INTERPIPE LIMITED" в особi представника Храйбе Фадi Зейновича, обрана до складу 
Наглядової ради - членом Наглядової ради на загальних зборах акцiонерiв 18 березня 2008 року (прото-



кол чергових загальних зборiв акцiонерiв №13 вiд 18.03.2008 року). 
У компанiї "INTERPIPE LIMITED" вiдсутнiй код за ЄДРПОУ, оскiльки ця компанiя є нерезидентом 

України i не може бути зареєстрована у Єдиному Державному Реєстрi Пiдприємств i Органiзацiй України.  
Iдентифiкацiйний код компанiї "INTERPIPE LIMITED" вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю НЕ 

170535. 
Iнформацiя про представника: 
1. Прiзвище, iм'я, по батьковi - Храйбе Фадi Зейнович  
2. Серiя, номер, дата видачi паспорта та найменування органу, що його видав - 63№0711103 

01.12.2006 УВД-897 
3. Рiк народження - 1974 
4. Освiта - Вища. American University of Beirut. Бакалавр з iнформатики та зв'язку. Бiзнес-школа 

INSEAD . Ступiнь МВА 
5.Стаж керiвної роботи (рокiв) - 3 
6. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - ТОВ "IНТЕРПАЙП  УКРАЇНА" 

(вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна). Директор по продуктам та ресурсам.  
Храйбе Ф.З. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист 

прав акцiонерiв Товариства. Метою дiяльностi Наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав 
акцiонерiв, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства. 
розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, 
здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства.  

Компетенцiя наглядової ради визначається дiючим законодавством та Статутом Товариства. Ста-
тутом Товариства або за рiшенням загальних зборiв на Наглядову раду може покладатися виконання 
окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв. 

В своїй роботi Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про 
Наглядову раду ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду ВАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ". 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Житченко Валентин Володимирович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АК 568608 21.06.1999 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1976 
6.1.5. Освіта** 
 Вища.Днiпропетровський державний унiверситет. Економiст-математик.  
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 6 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ТОВ "IНТЕРПАЙП  МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Пiсаржевського, 1-А, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна) 

Начальник Вiддiлу бюджетування Бюджетного управлiння Фiнансово-економiчної служби  
6.1.8. Опис 

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його пiдприємств, фiлiй i представ-
ництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю.  

В своїй роботi Ревiзiйна комiсiя Товариства керується Статутом Товариства та Положенням про 
Ревiзiйну комiсiю ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ВАТ 

"IНТЕРПАЙП НТЗ". 
Житченко Валентин Володимирович є представником акцiонера - юридичної особи компанiї 

"TANFERD INVESTMENTS LIMITED", яка була обрана до складу ревiзiйної комiсiї на загальних зборах 
акцiонерiв 30 березня 2007 року та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 



Житченко В.В. був обраний Головою ревiзiйної комiсiї ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi ревiзiйної 
комiсiї 1 листопада 2007 року (протокол № 2 вiд 01.11.2007 року).  
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-
тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Соколова Iрина Володимирiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АК 975998 15.08.2000 Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 
 1963 
6.1.5. Освіта** 
 Вища.Днiпропетровський металургiйний iнститут. Фiзико-хiмiчнi дослiдження металургiйних про-
цесiв. Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури. Облiк та аудит. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
 16 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
 ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна) 

Головний бухгалтер 
6.1.8. Опис 

Товариство вважає недоцiльним розкривати iнформацiю про розмiр винагороди. 
Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. 
Соколова I.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспор-

тних даних про це зазначається в описі 
**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи 

Серія, номер, дата видачі пас-
порта, найменування органу, 

який видав паспорт 

Дата внесення 
до реєстру 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Прості на 
пред’явни

ка 

Привілейовані 
іменні 

Привілейовані 
на предявника 

Голова Правлiння Коротков Андрiй Ми-
колайович 

АН 085999 24.01.2003 
Ленiнським РВ УМВС 
України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

01.03.2006  5 0,00000125 5 0 0 0 

Член Правлiння Польський Георгiй 
Миколайович 

АЕ 876869 18.11.1997 
Ленiнським РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Ахрєменко Вiталiй 
Олексiйович 

АЕ 789463 18.09.1997 
АНД РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Днiпропетровськiй 
областi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Бєсєднов Сергiй 
Вiкторович 

АК 132805 07.04.1998 
Ленiнським РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

01.03.2006  3674 0,0009185 3674 0 0 0 

Член Правлiння Горб Євген Васильо-
вич 

АЕ 286198 04.11.1996 
АНД РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Днiпропетровськiй 
областi 

01.03.2006  7089 0,001772 7089 0 0 0 

Член Правлiння Козловський Альфред 
Iванович 

АЕ 487476 07.02.1997 
Жовтневим РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

01.03.2006  14952087 3,73802175 14952087 0 0 0 

Член Правлiння Кiсiль Володимир Кос-
тянтинович 

АЕ 465919 28.12.1996 
Кiровським РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

01.03.2006  2 0,0000005 2 0 0 0 

Член Правлiння Косорига Iнна Воло-
димирiвна 

СА 962691 20.03.1999 
Шевченкiвським РВВС м. 
Запорiжжя 

  0 0 0 0 0 0 

 

 



 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи 

Серія, номер, дата видачі пас-
порта, найменування органу, 

який видав паспорт 

Дата внесення 
до реєстру 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Прості на 
пред’явни

ка 

Привілейовані 
іменні 

Привілейовані 
на предявника 

Член Правлiння Наход Олександр 
Iванович 

АЕ 212377 08.07.1998 
Iндустрiальним РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Потьомкiн Олег 
Вiкторович 

АК 966011 26.06.2000 
Iндустрiальним РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Соколова Iрина Воло-
димирiвна 

АК 975998 15.08.2000 
Ленiнським РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

  0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Кiрiчко Олександр 
Iванович 

АЕ 303156 26.04.1996 
Кiровським РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

11.04.2006  10 0,0000025 10 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Марiна Оксана 
Юрiївна 

СН 663111 05.12.1997 
Мiнським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 

11.04.2006  10 0,0000025 10 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Чернявський Олек-
сандр Геннадiйович 

СН 896781 11.09.1998 
Шевченкiвським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi 

27.08.2008  7 0,00000175 7 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Морозов Денис Воло-
димирович 

АЕ 016263 20.06.1995 
Бабушкiнським РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

11.04.2006  73 0,00001825 73 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Єсаулов Геннадiй 
Олександрович 

АЕ 500555 21.02.1997 
Бабушкiнським РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

19.05.2009  1 0,00000025 1 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Слюсарев Олексiй 
Юрiйович 

АЕ 211263 27.02.1996 
Жовтневим РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

18.12.2008  9 0,00000225 9 0 0 0 



 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи 

Серія, номер, дата видачі пас-
порта, найменування органу, 

який видав паспорт 

Дата внесення 
до реєстру 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Прості на 
пред’явни

ка 

Привілейовані 
іменні 

Привілейовані 
на предявника 

Член Наглядової 
ради 

"IНТЕРПАЙП 
ЛIМIТЕД" / 
"INTERPIPE LIMITED" 

 -   01.06.2006  87361849 21,8404623 87361849 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Житченко Валентин 
Володимирович 

АК 568608 21.06.1999 
АНД РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Днiпропетровськiй 
областi 

  0 0 0 0 0 0 

Головний бухгал-
тер 

Соколова Iрина Воло-
димирiвна 

АК 975998 15.08.2000 
Ленiнським РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй об-
ластi 

  0 0 0 0 0 0 

Усього 102324816 25,5812038  102324816 0 0 0 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ, ЩО ВОЛОДІЮТЬ 10 ВІДСОТКІВ ТА БІЛЬШЕ АКЦІЙ ЕМІТЕНТА 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Дата внесення 

до реєстру 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загаль-
ної кількості 

акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Прості на 

пред’явника 
Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на предя-

вника 

"САЛЕКС 
IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД" /  "SALEKS 
INVETMENTS 
LIMITED" 

- Cyprus     Nikosia 
Kennedy, 8, Athienitis 
Building, 4th floor, 
Flat/O 

16.09.2008  240000007 60 240000007 0 0 0 

"IНТЕРПАЙП 
ЛIМIТЕД" / 
"INTERPIPE LIMITED" 

- Cyprus     Nikosia 
Kennedy, 8, Athienitis 
Building, 4th floor, 
Flat/O 

01.06.2006  87361849 21,8405 87361849 0 0 0 

Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю 
"IНТЕРПАЙП УКРАЇ-
НА" 

33668606 Україна Дніпропет-
ровська обл. Жовтне-
вий р-н 49005 м. 
Днiпропетровськ вул. 
Пiсаржевського, 1-А 

16.09.2008  48250905 12,0627 48250905 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування 
органу, який видав паспорт** 

Дата внесення 
до реєстру 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загаль-
ної кількості 

акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Прості на 

пред’явника 
Привілейо-вані 

іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 

Фiзичних осiб, якi б 
володiли 10 вiдсоткiв 
та бiльше акцiй Това-
риства не має 

     0 0 0 0 0 0 

Усього 375612761 93,9032 375612761 0 0 0 

 
*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові 

**Не обов"язково для заповнення 

 



8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 16.04.2009 

Кворум зборів 85,87065 

Опис Загальнi збори акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 16 квiтня 2009 року були скликанi за рiшенням 
Правлiння узгодженим iз Наглядовою радою Товариства. 
До порядку денного загальних зборiв були включенi наступнi питання: 
1. Затвердження звiту  Правлiння Товариства про результати дiяльностi  за 2008 рiк та затвердження 
основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2009 роцi.  
2. Затвердження звiту та виводiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами  проведення пе-
ревiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2008 рiк  
3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2008 рiк та результатiв фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2008 роцi  
4. Затвердження порядку розподiлу прибутку, розмiру, строку та  порядку виплати частки прибутку 
(дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв    
5. Затвердження основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на  2009 рiк      
6. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства     
7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради Товариства  
8. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства  
На пiдставi статтi 43 Закону України "Про господарськi товариства" за пропозицiєю акцiонера, що 
володiє бiльше 10% голосiв, до порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
було внесено додаткове питання: 
9. Прийняття рiшення щодо застави основних фондiв Товариства, iндивiдуальна балансова вартiсть 
яких дорiвнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рiшення щодо застави основних 
фондiв Товариства, сукупна балансова вартiсть яких дорiвнює або перевищує 252 500 000 гривень.  
В процесi роботи загальних зборiв акцiонерiв були розглянутi всi питання порядку денного та прийн-
ятi наступнi рiшення:  
затверджено звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2008 рiк та основнi напрями 
дiяльностi Товариства в 2009 роцi; затверджено звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за на-
слiдками проведення перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2008 рiк;  за-
тверджена рiчна фiнансова звiтнiсть за 2008 рiк, результати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства в 2008 роцi; затверджено основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товарист-
ва на 2009 рiк; внесено змiни та доповнення до Статуту Товариства, а також прийнятi рiшення 
вiдносно змiн у складi посадових осiб Товариства; прийнято рiшення щодо застави основних фондiв 
Товариства, iндивiдуальна балансова вартiсть яких дорiвнює або перевищує 15 150 000 гривень та 
прийняття рiшення щодо застави основних фондiв Товариства, сукупна балансова вартiсть яких 
дорiвнює або перевищує 252 500 000 гривень.  

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 24.12.2009 

Кворум зборів 97,84725 

Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 24 грудня 2009 року були скликанi 
на вимогу Наглядової ради Товариства. 
До порядку денного позачергових загальних зборiв були включенi наступнi питання: 
1. Затвердження на 2010 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових та майнових порук по зобов'я-
занням третiх осiб.  
2. Прийняття рiшення щодо застави основних фондiв Товариства, iндивiдуальна балансова вартiсть 
яких дорiвнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рiшення щодо застави основних 
фондiв Товариства, сукупна балансова вартiсть яких дорiвнює або перевищує 252 500 000 гривень.  
3. Затвердження укладення Товариством правочинiв, що не мають вiдношення до предмету 
дiяльностi Товариства у випадках коли загальний розмiр зобов'язань, що виникають у Товариства за 
таким правочином чи кiлькома пов'язаними правочинами перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) 
або еквiвалент в iноземнiй валютi.  
В процесi роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв були розглянутi всi питання порядку ден-
ного та прийнятi наступнi рiшення: затверджено на 2010 рiк лiмiти надання Товариством фiнансових 
та майнових порук по зобов'язанням третiх осiб;  затверджено укладення Товариством правочинiв, 
що не мають вiдношення до предмету дiяльностi Товариства у випадках коли загальний розмiр зобо-
в'язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кiлькома пов'язаними правочинами пе-
ревищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквiвалент в iноземнiй валютi, а також прийнято рiшення 
щодо застави основних фондiв Товариства, iндивiдуальна балансова вартiсть яких дорiвнює або 
перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рiшення щодо застави основних фондiв Товариства, 
сукупна балансова вартiсть яких дорiвнює або перевищує 252 500 000 гривень.  



 
9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИВІДЕНДИ 

 

 

За результатами звітного періоду 
За результатами періоду, що переду-

вав звітному 

за простими акці-
ями 

за привілейо-
ваними акція-

ми 

за простими 
акціями 

за привілейова-
ними акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивіден-
дів 

    

Дата виплати дивідендів     

Опис На чергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 16 квiтня 2008 року (протокол № 14 
вiд 16.04.2009 року), прийнято рiшення: не затверджувати порядок розподiлу прибутку, розмiр, 
термiн та порядок виплати частки прибутку (дивiдендiв) у зв'язку з тим, що за результатами 
фiнансово-господарської дiяльностi у 2008 роцi отримано збиток у розмiрi 108 619 тис. грн.            

Протягом 2008 року продовжувалася виплата депонованих або своєчасно не одержаних 
дивiдендiв за результатами фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 1999-2001 роки, 
2003 рiк, 2005 рiк i 2006 рiк було виплачено 1 092 418 (один мiльйон дев'яносто двi тисячi чоти-
риста вiсiмнадцять) гривень дивiдендiв своїм акцiонерам. 

На чергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 13 квiтня 2010 року (протокол № 15 
вiд 13.04.2010 року), прийнято рiшення: не затверджувати порядок розподiлу прибутку, розмiр, 
термiн та порядок виплати частки прибутку (дивiдендiв) у зв'язку з тим, що за результатами 
фiнансово-господарської дiяльностi у 2009 роцi отримано збиток у розмiрi 356 555 тис. грн.            

Протягом 2009 року продовжувалася виплата депонованих або своєчасно не одержаних 
дивiдендiв за результатами фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 1999-2001 роки, 
2003 рiк, 2005 рiк i 2006 рiк було виплачено 111 117 (сто одинадцять тисяч сто сiмнадцять) гри-
вень дивiдендiв своїм акцiонерам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСІБ,  
ПОСЛУГАМИ ЯКИХ КОРИСТУЄТЬСЯ ЕМІТЕНТ 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiгма Реєстр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33785109 

Місцезнаходження Україна Київська обл. Печерський р-н 01601 м. Київ вул. Ме-
чникова, 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 430293 

Назва державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.09.2008 

Міжміський код та телефон (044) 498-53-83 

Факс 495-67-99 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на ри-
нку цiнних паперiв: дiяльнiсть щодо ведення реєстру влас-
никiв iменних цiнних паперiв 

Опис На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 14 квiтня 2006 
року, ТОВ "Сiгма Реєстр" було затверджено в якостi 
постiйного реєстратора по веденню реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол 
загальних зборiв акцiонерiв № 11 вiд 14 квiтня 2006 року). 
Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товарис-
тва здiйснюється реєстратором на пiдставi договору № 
580060392 на ведення реєстру власникiв  
iменних цiнних паперiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вiд 27 сiчня 
2006 року. 

 
 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

Аудиторська фiрма "ФiнЕМ-КОНсалтiнг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23942905 

Місцезнаходження Україна Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н 49044 м. 
Днiпропетровськ вул. Гоголя, 10-А, оф.53 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

1368 

Назва державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги  
емiтенту 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0562) 36-21-09 

Факс 36-21-09 

Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги  
емiтенту 

Опис Вiдповiдно до чинного законодавства України, аудиторська 
дiяльнiсть не пiдлягає лiцензуванню. У зв'язку з цим ТОВ 
"Аудиторська фiрма "ФiнЕМ-КОНсалтiнг" лiцензiї не має. Од-
нак аудиторська фiрма ТОВ "ФiнЕМ-КОНсалiтнг" внесена 
Аудиторською палатою України до реєстру аудиторських 
фiрм та аудиторiв, якi одноосiбно надають аудиторськi пос-
луги та одержала свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi № 1368 вiд 26 сiчня 2001 року.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ - 
ДНIПРО" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14352406 

Місцезнаходження Україна Дніпропетровська обл. Бабушкiнський р-н 49600 м. 
Днiпропетровськ вул. Ленiна, 17 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

70 

Назва державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональний банк України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.07.2009 

Міжміський код та телефон (0562) 33-37-50 

Факс 33-37-50 

Вид діяльності Юридична особа, уповноважена емiтентом виплачувати 
дохiд за його цiнними паперами 

Опис На пiдставi укладених договорiв доручень "БАНК КРЕДИТ-
ДНIПРО" здiйснює виплату дивiдендiв акцiонерам ВАТ 
"IНТЕРПАЙП НТЗ".  

 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402 

Місцезнаходження Україна Київська обл. Подiльський р-н 04070 м. Київ вул. 
Верхнiй Вал, 72 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

2 

Назва державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2006 

Міжміський код та телефон (044) 490-25-50 

Факс 490-25-54 

Вид діяльності Юридична особа, уповноважена здiйснювати рейтингову 
оцiнку емiтента 

Опис На пiдставi укладеного договору ТОВ "Кредит-Рейтинг" на-
дає послуги по визначенню та оновленню Кредитного рейти-
нгу ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за Нацiональною шкалою креди-
тних рейтингiв.  
ТОВ "Кредит-Рейтинг" є уповноваженим рейтинговим агент-
ством, та на пiдставi рiшення ДКЦБФР вiд 19.12.2006 року № 
1525 включено до Державного реєстру уповноважених рей-
тингових агентств. Свiдоцтво про включення до Державного 
реєстру уповноважених рейтингових агентств № 2 вiд 
19.12.2006 року.  

 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 
ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження Україна Київська обл. Печерський р-н 01133 м. Київ вул. Що-
рса, 31 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №456950 

Назва державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2009 

Міжміський код та телефон (044) 522-88-08 

Факс 522-85-53 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фо-
ндовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондово-
му ринку 

Опис На пiдставi укладеного договору про пiдтримання лiстингу 
ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 
послуги по обiгу цiнних паперiв Товариства в ПФТС.  



 
 
 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

Акцiонерне страхове товариство закритого типу 
"Днiпроiнмед" 

Організаційно-правова форма Іншi органiзацiйно-правовi форми 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21870998 

Місцезнаходження Україна Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н 49000 м. 
Днiпропетровськ вул. Сiиферопольська, 21, оф.307 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №398274 

Назва державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.06.2008 

Міжміський код та телефон (0562) 726-55-51 

Факс 726-55-58 

Вид діяльності Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству 

Опис На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхуван-
ня майна АТЗТ "Днiпроiнмед" надає ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 
послуги по страхуванню майна. Предметом договору стра-
хування є майновi iнтереси ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що не 
суперечать законодавству України, пов'язанi з володiнням, 
користуванням i розпорядженням майном.   

 
 
 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

Акцiонерне страхове товариство закритого типу 
"Днiпроiнмед" 

Організаційно-правова форма Іншi органiзацiйно-правовi форми 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21870998 

Місцезнаходження Україна Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н 49000 м. 
Днiпропетровськ вул. Сiмферопольська, 21, оф.307 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №299677 

Назва державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2007 

Міжміський код та телефон (0562) 726-55-51 

Факс 726-55-58 

Вид діяльності Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству 

Опис На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхуван-
ня майна АТЗТ "Днiпроiнмед" надає ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 
послуги по страхуванню майна. Предметом договору стра-
хування є майновi iнтереси ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що не 
суперечать законодавству України, пов'язанi з володiнням, 
користуванням i розпорядженням майном.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕРПАЙП 
МЕНЕДЖМЕНТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33517151 

Місцезнаходження Україна Дніпропетровська обл. Жовтневий р-н 49005 м. 
Днiпропетровськ вул. Пiсаржевського, 1-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (0562) 38-96-76 

Факс 38-95-80 

Вид діяльності Юридична особа, що надає правову допомогу Товариству 

Опис На пiдставi укладеного договору ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕ-
ДЖМЕНТ" надає ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" наступнi послуги:    
1.Надання консультативної допомоги з питань правового 
забезпечення господарської дiяльностi Товариства; 
2.Правова експертиза документiв, що поступають з правоо-
хоронних та контролюючих органiв, складання вiдповiдних 
документiв; 
3.Юридична пiдтримка зi спiрних угод. Розробка оптималь-
них схем юридичної безпеки з конкретних проектiв; 
4.Представництво iнтересiв Товариства з питань, пов'язаних 
з дiяльнiстю Товариства, у контролюючих, правоохоронних 
органах, органах державної влади; 
5.Правова експертиза проектiв договорiв, контрактiв, що ук-
ладаються Товариством, на предмет вiдповiдностi їх умов 
вимогам законодавства, а також iнтересам Товариства; 
6.Консультацiйна та практична допомога у проведеннi пре-
тензiйно-позовної роботи з окремих угод. Представництво 
iнтересiв Товариства у судових органах, органах виконавчої 
служби; 
7.Надання юридичної допомоги у пiдготовцi локальних нор-
мативних актiв, що регулюють дiяльнiсть Товариства. 
8.Надання сприяння у пiдготовцi та проведеннi загальних 
зборiв акцiонерiв, засiдань органiв управлiння Товариства, 
пiдготовка вiдповiдних документiв; 
9.Складання та редагування документiв правового характе-
ру; 
10.Органiзацiя та проведення семiнарських занять з право-
вих питань з керiвним складом та працiвниками юридичної 
служби Товариства; 
11.Надання консультацiй, висновкiв, довiдок та рекомендацiй  
з iнших правових питань, що виникають у процесi дiяльностi 
Товариства. 
Вiдсутня iнформацiя про номер лiцензiї (дозволу)т на цей 
вид дiяльностi, дата видачi лiцензiї (дозволу), державний 
орган, що видав лiцензiю тому, що ця iнформацiя не була 
представлена емiтенту. 

 



11. ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА 
 

11.1. Інформація про випуски акцій 
 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, що зареєстру-
вав випуск 

Міжнародний іден-
тифікаційний но-

мер 

Тип цінного 
папера 

Форма існуван-
ня та форма 

випуску 

Номіналь-
на вар-

тість (грн.) 

Кількість акцій 
(штук) 

Загальна номіналь-
на вартість (грн.) 

Частка у 
статутно-

му капіталі 
(у відсот-

ках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.04.2008 169/1/08 Державна комiсiя з цiнних па-
перiв та фондового ринку 

UA0400081008 Акції Іменні 
прості 

Документарна 
Іменні 

0,250 400000000 100 000 000,000 100 

Опис 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦIЙ ТОВАРИСТВА. 
Статутний (складений) капiтал Товариства становить 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Статутний (складений) капiтал подiлено на 400 000 000 (чотирис-

та мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. 
Початковий розподiл акцiй проведено у вiдповiдностi з установчим договором № 72-АТ вiд 28 грудня 1994 року. При подальшому перерозподiлi акцiй змiни 

до установчого договору не вносяться. 
Товариство випускає простi iменнi акцiї в документарнiй формi iснування в розмiрi його статутного (складеного) капiталу у вiдповiдностi з законодавством 

України i вимог, встановлених Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Випуск акцiй здiйснюється в порядку, що визначається Державною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондовому ринку. 

Перша емiсiя акцiй проведено в процесi приватизацiї шляхом випуску 21 554 000 (двадцяти одного мiльйону п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук прос-
тих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна на загальну суму 5 388 500 (п'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят вiсiм тисяч п'ятсот) гривень, форма 
випуску документарна, свiдоцтво про державну реєстрацiю цiнних паперiв видане Мiнiстерством фiнансiв України 4 сiчня 1995 року № 2/1/95. Згiдно з вимо-
гами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо приведення форм випуску цiнних паперiв у вiдповiднiсть до дiючого законодавства, було 
здiйснено перереєстрацiю випуску акцiй i отримано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 142/04/1/98 вiд 16 липня 1998 року, видане 
Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.  

Приватизацiя Товариства завершена (наказ Фонду державного майна України вiд 8 грудня 1997 року №1397 "Про завершення процесу приватизацiї ВАТ 
"Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"). 

Друга емiсiя акцiй проведена у вiдповiдностi з умовами емiсiї акцiй, прийнятими позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 26 грудня 2000 року, у 
кiлькостi 32 331 000 (тридцяти двох мiльйонiв трьохсот тридцяти однiєї тисячi) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 
8 082 750 (вiсiм мiльйонiв вiсiмдесят двi тисячi сiмсот п'ятдесят) гривень, форма випуску документарна, свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв ви-
дане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18 квiтня 2001 року № 164/1/01.  

Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18 березня 2008 року було прийнято рiшення збiльшити статутний (складений) капiтал ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 
на 86 528 750,00 (вiсiмдесят шiсть мiльйонiв п'ятсот двадцять вiсiм тисяч сiмсот п'ятдесят) гривень шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв та здiйснити додаткову емiсiю акцiй Товариства в кiлькостi 346 115 000 (триста сорок шiсть мiльйонiв ста п'ятнадцяти 
тисяч) штук iснуючої номiнальної вартостi кожної акцiї рiвної 0,25 гривень з метою залучення iнвестицiй для подальшого розвитку Товариства та поповнення 
обiгових коштiв. 

Передбаченi до розмiщення акцiї розповсюджувалися шляхом закритого (приватного) їх розмiщення i розмiщувалися виключно серед акцiонерiв Товариства 
(згiдно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) розмiщення). 

Загальна вартiсть розмiщених акцiй у розмiрi 86 528 750,00 (вiсiмдесят шiсть мiльйонiв гривень п'ятсот двадцять вiсiм тисяч сiмсот п'ятдесят) гривень спла-
чена акцiонерами (фiзичними та юридичними особами) повнiстю. Оплата придбаних акцiй здiйснена шляхом перерахування грошових коштiв  на розрахунко-
вий рахунок Товариства вiдповiдно до умов укладених договорiв купiвлi-продажу ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в гривнях та iноземнiй валютi, що пiдтверджується 
банкiвськими документами.  

Вiдповiдно до дiючого законодавства та нормативно-правових актiв Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку випуск акцiй зареєстровано.  
 



Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 25 квiтня 2008 року № 169/1/08 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 
липня 2008 року. 

Акцiї, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення надали їх власникам права однаковi з правами за ранiше випущеними 
цiнними паперами. 

Згiдно з вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо здiйснення кодифiкацiї (нумерацiї) цiнних паперiв Нацiональним Депози-
тарiєм України присвоєно реєстрацiйний лiтерно-знаковий код цiнним паперам Товариства та отримано виписку з реєстру кодiв цiнних паперiв. Код цiнних 
паперiв UA 0400081008. 

Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу: 
на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради №214 вiд 06 жовтня 2008 року) у сiчнi 2009 року Товариством була 

проведена операцiя по викупу власних акцiй. Викуп власних акцiй Товариством здiйснювався з метою подальшої реалiзацiї у строк не бiльше одного року з 
дати їх придбання. У встановлений Наглядовою радою перiод було викуплено у акцiонерiв 110 005 простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 
27501,25 грн., загальною вартiстю викупу 770 035,00 грн.  

Пакет акцiй в кiлькостi 110 005 штук, який було викуплено у акцiонерiв, вiдповiдно до рiшення Наглядової ради, реалiзовано у лютому 2010 року шляхом йо-
го продажу.  

В цiлях виконання вимог законодавства щодо термiнiв, зокрема положення частини другої статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" про виклю-
чно бездокументну форму iснування акцiй загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 13 квiтня 2010 року прийнято рiшення про переведення 
випуску iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування та затверджено рiшення про дематерiалiзацiю 
(протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2010 року №15).   

Так вiдповiдно до рiшень загальних зборiв Депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю обрано 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35917889), а Зберiгачем, 
у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" 
(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 34412655). 

Датою припинення ведення реєстру визначено: 07 липня 2010 року.  
 
IНФОРМАЦIЯ ПРО ВНУТРIШНI ТА ЗОВНIШНI РИНКИ, НА ЯКИХ ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ТОВАРИСТВА. 
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" було одним iз перших семи українських пiдприємств, цiннi папери якого згiдно з рiшенням Торгового комiтету вiд 24 вересня 1997 

року включенi з 1 жовтня 1997 року до Першого рiвня лiстингу Першої фондової торговельної системи. На виконання рiшень Державної комiсiї з цiнних па-
перiв та фондового ринку вiд 6 липня 1999 року № 141 та вiд 30 грудня 1998 року № 215 Товариство та ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" уклали 8 вересня 1999 
року Договiр про пiдтримання лiстингу. У зв'язку зi вступом в дiю Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 
19.12.2006 року № 1542  першого жовтня 2007 року було переукладено Договiр про пiдтримання лiстингу. Вiдповiдно до умов Договору цiннi папери Товарис-
тва включенi до Котирувального Списку ПФТС  другого рiвня лiстингу та допущенi до торгiв у торговельнiй мережi.  

Пiсля обвалу фондового ринку України в 2008 роцi майже на 80%, минулий рiк став поворотним, незважаючи на песимiстичнi прогнози аналiтикiв щодо роз-
витку свiтової економiки, а також цiлий ряд економiчних i полiтичних ризикiв в Українi. Майже рекордне падiння вартостi українських цiнних паперiв у сiчнi-
лютому змiнилося активним зростанням на початку березня. Хоча сам тренд був цiлком очiкуваний пiсля нищiвного падiння з докризових рiвнiв, швидкiсть 
зростання iндексiв (майже у 3,5 разу з початку березня 2009 року) перевершила всi очiкування. Однак при цьому ще рано говорити про повне вiдновлення 
фондового ринку пiсля кризи, тому що обсяги торгiв все ще значно нижчi за докризовi, а цiни на бiльшiсть акцiй у середньому на 70% нижчi своїх пiкових зна-
чень в сiчнi 2008 року.  

В продовж 2009 року в ПФТС були зафiксованi такi цiни купiвлi-продажу акцiй Товариства:  
- I квартал - мiнiмальна цiна 6,70 грн., максимальна - 14,00 грн.; 
- II квартал - мiнiмальна цiна 8,00 грн., максимальна - 11,70 грн.; 
- III квартал - мiнiмальна цiна 8,80 грн., максимальна - 12,00 грн.; 
- IV квартал - мiнiмальна цiна 8,90 грн., максимальна - 18,00 грн. 
(джерело iнформацiї про котирування простих iменних акцiй Товариства - офiцiйний сайт ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС"). 
В цiлому на котирування акцiй в 2009 роцi бiльше впливали не iндивiдуальнi новини пiдприємств, а загальне негативне ставлення до ринкiв, що розвива-

ються в цiлому, i до України зокрема (тим бiльше з урахуванням полiтичної кризи), що призвело до масового вiдтоку iнвестицiйного капiталу. 
З 1 лютого 2005 року акцiї Товариства були включенi до iндексного кошику Першої Фондової Торговельної Системи (ПФТС - iндекс).  



Крiм угод на органiзацiйно оформленому ринку, впродовж I та II кварталiв 2009 року укладалися угоди серед торговцiв цiнних паперiв. Iнформацiя про 
мiнiмальну та максимальну цiну, яка була зафiксована в угодах торговцiв цiнними паперами в 2009 роцi: 

- I квартал - мiнiмальна цiна 0,25 грн., максимальна - 0,25 грн.; 
- II квартал - мiнiмальна цiна 0,25 грн., максимальна - 11,00 грн.. 
Впродовж III та IV кварталу - угоди, серед торговцiв цiнними паперами не укладалися. 
За прогнозами аналiтикiв, щодо перспектив фондового ринку, можна очiкувати зростання ринку в 2010 роцi на рiвнi 30-50%, хоча динамiка ринку може стати 

i бiльш сильною, при вдалому збiгу внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв для економiки України в цiлому та її фондового ринку, зокрема.  
У 1999 роцi в числi п'яти найбiльших пiдприємств України Товариством було реалiзовано програму випуску Американських депозитарних розписок I рiвня. 

Програму реалiзовано спiльно з The Bank of New York.  
Програма АДР I рiвня є найпростiшим та недорогим способом входження до ринку цiнних паперiв США з акцiями, якi вже находяться у вiдкритому обiгу.  
Вiдповiдно до Закону США про цiннi папери вiд 1934 року зi змiнами та доповненнями Товариство не повнiстю зареєстровано в SEC (Американська комiсiя 

по цiнним паперам США), i, як наслiдок його акцiї не котируються на бiржi.  
Товариство звiльнено вiд подання регулярних звiтiв та iнформацiї до SEC згiдно з правилом 12g3-2(b) Закону США Про фондовi бiржi 1934 року.  
Виконуючи функцiю iнформування широкого кола учасникiв ринку цiнних паперiв про реалiзацiю програми випуску депозитарних розписок, The Bank of New 

York  поширює через друкованi засоби масової iнформацiї, а також через мережу Iнтернет так званi " ADR - проспекти" (ADR Announcement). Зокрема, на 
сайтi The Bank of New York (www.bankofny.com) є ADR-проспект, про випуск депозитарних розписок I рiвня, Товариства.  

 

 
 

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

№ 

з/п 

Дата зарахування акцій 

на рахунок емітента 

Кількість акцій, 
що викуплено 

(шт.) 

Дата реєстрації ви-
пуску акцій, що ви-

куплено 

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску 
акцій, що викуплено 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено 
Частка від стату-
тного капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 16.02.2009 110005 25.04.2008 169/1/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 0,03 

 



 
11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних 
паперів (штук) 

15000 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

15000 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  -  0 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних 
паперів (штук) 

9969 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

9969 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  -  0 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 
(штук) у звітному періоді 

54 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

54 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  -  0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. ОПИС БІЗНЕСУ 
 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Завод створений у 1891 роцi на базi "Франко-росiйських майстерень". Його першими власниками 

були французи. Проте економiчна криза, що назрiвала в Росiї, змусила їх припинити виробництво. На-
ступним його володарем став нiмецький пiдприємець К.Гантке. 

В 1911-1913 роках почав працювати трубопрокатний цех, який мав двi установки "БРIДЕ" та 
пiлiгримiв прокатний стан.  

У сiчнi 1918 року спецiальним декретом радянської влади завод був нацiоналiзований.  
З 1931 по 1935 роки було збудовано новi виробничi потужностi.  
У перiод другої свiтової вiйни завод було повнiстю зруйновано. З 1943 року почалась його 

вiдбудова, i уже в 1948 роцi завод працював на повну потужнiсть. 
В 1956 роцi був збудований цех електрозварювальних труб, в 1962 роцi почалось виробництво 

пiдшипникових труб. В 1968 роцi за участю угорських спецiалiстiв був уведений в експлуатацiю 
найбiльший у Європi цех iз пiлiгрiмовою установкою.  

В 1972 роцi була вiдкрита нова колесопрокатна лiнiя, а в 1988 роцi була збудована кiльцебандажна 
лiнiя. 

20 вересня 1989 року було створене на добровiльних засадах орендне пiдприємство "Ниж-
ньоднiпровський трубопрокатний завод iменi Карла Лiбкнехта". Згiдно iз законодавством України до-
говiр оренди у сiчнi 1993 року був переоформлений з Фондом державного майна України. 

28 грудня 1994 року шляхом реорганiзацiї орендного пiдприємства "Нижньоднiпровський трубопро-
катний завод iменi Карла Лiбкнехта" було створене вiдкрите акцiонерне товариство "Ниж-
ньоднiпровський трубопрокатний завод". 

У 1995 р. запроваджений в експлуатацiю комплекс позапiчної обробки сталi у складi пiч-ковш-
вакууматор. 

Приватизацiя заводу завершена (наказ Фонду державного майна України № 1397 вiд 8 грудня 1997 
року "Про завершення процесу приватизацiї ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"). 

Перехiд до акцiонерної форми надав можливiсть пiдприємству бiльш гнучко та швидко реагувати 
на ситуацiю, що змiнюється, в умовах ринкових вiдносин, розширив можливостi пiдприємства в стра-
тегiчному маневрi свого фiнансування, участi в роботi ринку цiнних паперiв. Дозволив укрiпити зв'язки 
з пiдприємствами - постачальниками матерiалiв та комплектуючих, пiдприємствами - сумiжниками та 
пiдприємствами - споживачами продукцiї. 

У 1996-98 роках на заводi було закiнчено будiвництво газоочистки мартенiвських печей. У КПЦ 
створена унiкальна дiлянка очищення дробом i змiцнення поверхнi колiс. Упроваджена автоматизова-
на система супроводу труб в лiнiї прокату ТПЦ-5, органiзовано комп'ютерне тензозважування на 
дiлянцi посаду заготiвок i здачi труб в трубних цехах № 1, 4, 5, реалiзовано багато iнших заходiв в ра-
мках проекту реструктуризацiї. 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" за рiшенням позачер-
гових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 9 лютого 2007 року, перейменований у 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ 
ЗАВОД" (без змiни органiзацiйно-правової форми).  

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТ-
НИЙ ЗАВОД" є повним правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Нижньоднiпровський 
трубопрокатний завод". Товариство має самостiйний баланс, розрахунковi (поточнi) та iншi рахунки в 
установах банкiв, печатку, штампи зi своїм найменуванням.  

Найважливiшим напрямком розвитку пiдприємства є менеджмент якостi. Система управлiння 
якiстю на заводi сертифiкована вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 9001:2000, упрова-
джений i вже третiй рiк активно дiє технiчний аудит з цих питань. Постiйне пiдвищення конкурентосп-
роможностi продукцiї стало прiоритетною задачею, незмiнним додатком успiху в роботi на престижних 
зарубiжних ринках.  

Для пiдвищення конкурентоспроможностi заводської трубної продукцiї, перш за все - нафтового 
сортаменту в ТПЦ-4 введений в експлуатацiю найсучаснiший ультразвуковий дефектоскоп "Трускоп", 
виготовлений фiрмою "Tuboscope" (США), який дозволяє контролювати можливi подовжнi, поперечнi i 
похилi дефекти, вiдстежувати геометричнi параметри 100% труб.  

Проведенi заходи щодо полiпшення товарного виду труб, також введена в практику упаковка гото-
вих до вiдвантаження труб в зручнi для споживача ложементи. Заходи направленi на iстотне 
пiдвищення стабiльностi гарячого прокату. У технологiчних потоках встановленi новi, а також добре 
реконструйованi засоби неруйнiвного контролю.  

Сьогоднi ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiвнем своєї технiчної оснащеностi є сучасним пiдприємством, 
що вiдповiдає вимогам загальносвiтових стандартiв.  

Протягом звiтного перiоду рiшень про злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл не прий-
малися. 

Нинi завод - це сучасне пiдприємство, одне з найбiльших у галузi на Українi, має сучасне облад-
нання, технологiї, способи забезпечення й контролю якостi сталевих труб, колiс, бандажiв, кiльцевих 
виробiв, а по виробництву деяких видiв продукцiї - єдине в Українi. 



 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відо-

кремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та пе-
рспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним пері-
одом 

Товариство - це сукупнiсть основних цехiв, глибоко переплетених мiж собою системою техно-
логiчних, економiчних та комунiкацiйних зв'язкiв. Дiюча в Товариствi органiзацiйна структура 
управлiння передбачає централiзацiю функцiональних зв'язкiв, що забезпечує безперебiйну роботу 
основних цехiв. У цих умовах кожна функцiональна служба являє собою динамiчну структурну одини-
цю, що забезпечена кадрами вiдповiдної квалiфiкацiї, необхiдними фiнансовими ресурсами, що дає 
змогу маневрувати в роботi та якiсно використовувати функцiональнi обов'язки з централiзованого 
обслуговування усiх основних цехiв як одного цiлого виробництва.  

Товариство має у своєму складi чотири товаровиробничих цехiв, до складу яких входять трубопро-
катнi цехи №№ 3,4,5, колесопрокатний цех, а також мартенiвський цех, сталефасоноливарний цех, 
автотранспортний та залiзничний цехи; добре оснащену дослiдну базу у виглядi лабораторiй; Iнститут 
розвитку, потужнiй iнтелектуальний кадровий потенцiал у виглядi заводоуправлiння, базу вiдпочинку 
"Перлина", палац культури "Металург", дитячий оздоровчий табiр iменi Олега Кошевого, музей; обла-
днану за останнiм словом медичної технiки Вiдособлений пiдроздiл "Полiклiнiка "IНТЕРПАЙП НТЗ" та 
iнших пiдроздiлiв. 

Функцiї основних цехiв: 
- трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ № 3) - виробляє гарячекатанi труби iз вуглецевих марок сталi, га-

рячекатанi ШХ, холоднокатанi з вуглецевих марок сталi, холоднокатанi ШХ, холодно тягнутi для ПЕН i 
ПЕД; 

- трубопрокатний цех № 4 (ТПЦ № 4) - виробляє обсаднi труби з муфтами, труби нафтового сорта-
менту; 

- трубопрокатний цех № 5 (ТПЦ № 5) - виробляє труби гарячекатанi та обсаднi; 
- колесопрокатний цех (КПЦ) - виготовляє суцiльнокатанi колеса та бандажi: локомотивнi, трам-

вайнi, для вузької колiї, а також кiльцевi вироби. 
Товариство має власнi потужностi по виплавцi сталi - мартенiвський цех. Виплавка сталi на 

пiдприємствi дає можливiсть безпосередньо контролювати її якiсть та бути бiльш гнучкими у виборi 
марок сталi, якi потрiбнi для виконання термiнових замовлень по рiзним видам продукцiї. 

Мартенiвським цехом виплавляється сталь для виробництва труб у трубопрокатном цеху № 4, 
колiс, кiлець та бандажiв у колесопрокатному цеху. 

Для забезпечення дiяльностi основних цехiв та iнших структурних пiдроздiлiв функцiонують до-
помiжнi цехи у тому числi: сталефасоноливарний, автотранспортний цех, залiзничний цех.  

Основнi функцiї допомiжних цехiв: 
- сталефасоноливарний цех - виготовляє чавунне та сталеве лиття;  
- автотранспортний цех - забезпечує транспортування сировини, матерiалiв, продукцiї авто-

мобiльним транспортом для усiх пiдроздiлiв Товариства; 
- залiзничний цех - забезпечує усi цехи залiзничним транспортом для транспортування сировини та 

готової продукцiї; 
Для забезпечення дiяльностi основних цехiв на заводi функцiонує Ремонтне управлiння, до складу 

якого входять п'ять допомiжних цехiв, у тому числi: цех ремонту металургiйних печей, цех ремонту ме-
талургiйного та трубопрокатного устаткування, механiчний цех, ремонтно-механiчний цех, енергоре-
монтний цех. 

Основнi функцiї допомiжних цехiв, якi входять до складу Ремонтного управлiння: 
- цех ремонту металургiйних печей - займається виконанням ремонту мар-тенiвських та на-

грiвальних печей, якi знаходяться у цехах; 
- цех ремонту металургiйного та трубопрокатного устаткування - виконує ремонт устаткування цехiв 

Товариства; 
- механiчний цех - виготовляє деталi, запаснi частини, вузли за заявками цехiв Товариства; 
- ремонтно-механiчний цех - займається виготовленням прокатного iнструменту, запасних частин 

та ремонтом iнструменту для цехiв Товариства; 
- енергоремонтний цех - забезпечує своєчасне проведення ремонтiв електричного та енергетично-

го устаткування в пiдроздiлах Товариства. 
Також, для забезпечення дiяльностi основних цехiв на Товариствi функцiонує Управлiння головного 

енергетика, до складу якого входять три допомiжнi цехи та лабораторiя, а саме: теплосиловий та еле-
ктричний цехи, цех контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики, електротехнiчна лабораторiя. 

Основнi функцiї допомiжних цехiв та лабораторiй, що входять до складу Управлiння головного ене-
ргетика: 

- теплосиловий цех - забезпечує усi пiдроздiли Товариства газом, мазутом, стислим повiтрям, во-
дою, виконує ремонт закрiпленого за цехом устаткування; 

- електричний цех - забезпечує усi пiдроздiли Товариства електричною енергiєю, виконує усi види 
ремонтiв електромереж та кабелiв; 

- цех контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики - займається обслуговуванням та ремон-



том контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики, якi знаходяться у цехах. 
- електротехнiчна лабораторiя - забезпечує проведення перiодичних випробувань, вимiрiв, пе-

ревiрки та калiбрування електроустаткування та приладiв. 
До складу Товариства також входять:  
- Управлiння проектною дiяльнiстю; управлiння збуту i транспортної логiстики; управлiння 

колiсобандажних технологiй; 
- лабораторiї: центральна випробувальна лабораторiя; центральна заводська лабораторiя; 

центральна лабораторiя автоматизацiї та механiзацiї; центральна лабораторiя метрологiї; санiтарно - 
промислова лабораторiя.  

До iнших пiдроздiлiв вiдносяться: 
- вiддiли: вiддiл юридичної та договiрної роботи; вiддiл з органiзацiйного управлiння та мотивацiї 

персоналу; вiддiл з оплати працi; вiддiл кадрiв; вiддiл найму та розвитку персоналу; вiддiл з положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку; вiддiл податкового облiку i облiку основних фондiв; вiддiл з облiку 
виробництва та калькуляцiї; вiддiл аналiзу якостi; вiддiл аудиту; вiддiл засобiв не руйнуючого контро-
лю; вiддiл технiчного контролю; технiчний вiддiл; проектно-конструкторський вiддiл; вiддiл енергозбе-
реження; ремонтно-аналiтичний вiддiл; вiддiл капiтального будiвництва; вiддiл охорони працi; вiддiл 
екологiї; iнвестицiйний вiддiл; вiддiл вдосконалення систем управлiння виробництвом; фiнансовий 
вiддiл; економiчний вiддiл; вiддiл допомiжної реалiзацiї; вiддiл програмного забезпечення; вiддiл 
технiчного забезпечення та експлуатацiї; вiддiл системного адмiнiстрування; вiддiл планування i 
аналiзу виробництва; вiддiл оперативного управлiння виробництвом; вiддiл планування i аналiзу за-
купiвельної дiяльностi, вiддiл супроводу закупiвель технологiчних, допомiжних матерiалiв i комплек-
тацiї, вiддiл супроводу закупiвель запасних частин i послуг; адмiнiстративно-господарський вiддiл. 

- центр засобiв зв'язку;  
- складське господарство;  
- служба безпеки;  
- служба з адмiнiстративно-господарських i соцiальних питань; 
- газорятiвна станцiя;  
- група за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi;  
- група монiторингу; 
- групи по: впровадженню iнвестицiйних проектiв; розробцi i бiзнес-плануванню проектiв. 
З метою удосконалення структури управлiння Товариством та на пiдставi рiшень Правлiння були 

проведенi наступнi змiни: 
1. Перепiдпорядковано: технiчний вiддiл, центральна лабораторiя метрологiї (ЦЛМ) та центральна 

заводська лабораторiя (ЦЗЛ) - заступнику головного iнженера з технологiї. 
2. Об'єднано: трубопрокатний цех №1 та трубопрокатний цех №4 в єдиний пiдроздiл - трубопрокат-

ний цех №4. 
3. Об'єднано: трубоелектрозварювальний цех та колесопрокатний цех в єдиний пiдроздiл - колесо-

прокатний цех. 
4. Скасовано: вiддiл технологiї колiсобандажного виробництва та вiддiл конструкцiйної мiцностi, 

надiйностi в експлуатацiї та на їх базi створено управлiння колiсобандажних технологiй з безпосе-
реднiм пiдпорядкуванням заступнику головного iнженера з технологiї. 

5. Скасовано санiтарно-технiчну лабораторiю та на її базi створено санiтарно-промислову лабора-
торiю з безпосереднiм пiдпорядкуванням головному iнженеру. 

6. Скасовано економiчне управлiння та фiнансове управлiння та на їх базi створено економiчний та 
фiнансовий вiддiли з безпосереднiм пiдпорядкуванням директору з фiнансiв та економiки. 

7. Скасовано групу монiторингу. 
8. Виведено з пiдпорядкування головного iнженера вiддiл капiтального будiвництва; проектно-

конструкторський вiддiл; центральна лабораторiя автоматизацiї i механiзацiї та пiдпорядковано засту-
пнику головного iнженера з iнвестицiй та технiчного переозброєння. 

9. Скасовано: групу по упровадженню проектiв в колесопрокатному цеху; групу по упровадженню 
проектiв в трубопрокатному цеху №4; групу по упровадженню проектiв в трубопрокатному цеху №5; 
групу по розробцi i плануванню проектiв, та на їх базi створено: групу по реалiзацiї iнвестицiйних про-
ектiв; групу по розробцi i бiзнес-плануванню проектiв. 

9. Скасовано службу економiчної безпеки; вiддiл режимних заходiв i цивiльного захисту; бюро про-
пускiв, та на їх базi створено службу безпеки з безпосереднiм пiдпорядкуванням директору з безпеки. 

10. Скасовано: вiддiл планування, контролю i супроводу закупiвель; вiддiл закупiвель технологiчних 
матерiалiв; вiддiл устаткування i комплектацiї; вiддiл закупiвель робiт i послуг; тендерну групу, та на їх 
базi створено вiддiл супроводу закупiвель технологiчних, допомiжних матерiалiв i комплектацiї; вiддiл 
супроводу закупiвель запасних частин i послуг; вiддiл планування i аналiзу закупiвельної дiяльностi з 
безпосереднiм пiдпорядкуванням директору з закупок. 

У зв'язку з вищевикладеним скасованi, введенi новi та перейменованi окремi посади. 
Проведенi змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства дозволили зберегти вертикальну цiлiснiсть 

системи управлiння, скоротити число рiвнiв iєрархiї та зв'язкiв мiж системами одного рiвня. 
 
У вiдповiдностi до Статуту до складу Товариства без права юридичної особи з правом вiдкриття 



поточних або розрахункових рахункiв входить: 
ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ - СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ - Полiклiнiка ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", 

мiсцезнаходження: Україна, 49081, вул. Столєтова, 11. 
В межах реалiзацiї соцiальної програми Товариства здiйснює медичне обслуговування робiтникiв 

та ветеранiв Товариства з метою збереження та укрiплення здоров'я персоналу, надає амбулаторно-
полiклiнiчну допомогу працiвникам та ветеранам Товариства, працiвникам пiдприємств та установ, з 
якими укладенi договори, здiйснює платну консультативно-дiагностичну i лiкувальну допомогу насе-
ленню, незалежно вiд територiальної належностi та мiсця роботи.  

Завдяки сучаснiй матерiально-технiчнiй базi, оснащенню дiагностичним обладнанням i високок-
валiфiкованим персоналом полiклiнiка має можливiсть надавати медичну допомогу на рiвнi європей-
ських стандартiв. 

 
Товариством створене та дiє Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вапняна фабрика", 

мiсцезнаходження: Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Столєтова, 21. 
Основним видом дiяльностi ТОВ "Вапняна фабрика" є виробництво та реалiзацiя вапна, вапняного 

камiння, продукцiї в склад яких входить вапно, доломiт та iншої продукцiї, в тому числi на умовах да-
вальницької сировини. 

ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є єдиним засновником ТОВ "Вапняна фабрика" та володiє 100 % часткою у 
статутному капiталi пiдприємства.  

 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не надходи-

ло.  
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості за-

пасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.1999 р. № 996-XIV, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказом 
Мiнфiну України, iнших нормативних актiв, маючи право вибору облiкової полiтики з метою дотриман-
ня Товариством єдиної методики в бухгалтерському облiку i звiтностi господарських операцiй та по-
рядку оцiнки об'єктiв облiку Товариством встановлена наступна облiкова полiтика: 

1. Забезпечення незмiнностi прийнятої методологiї вiдображення оцiнки майна та господарських 
операцiй. 

2. Внесення доповнень в облiкову полiтику допускається при виникненнi необхiдностi шляхом вне-
сення змiн в Наказ про облiкову полiтику. 

3. Змiни в облiковiй полiтицi, розкриттi iнформацiї про змiни в облiковiй полiтицi, iстотний вплив по-
милок при складаннi звiтностi, способи корегування помилок здiйснюється з урахуванням П(С)БО 6 
"Виправлення помилок та змiни у фiнансових звiтах". 

4. Допускається внесення змiн в облiкову полiтику Товариства, якщо: 
- змiняться вимоги Мiнiстерства фiнансiв України; 
- змiняться статутнi вимоги Товариства; 
- новi (запропонованi та обгрунтованi фахiвцями Товариства) положення облiкової полiтики забез-

печать достовiрнiше вiдображення господарських операцiй. 
5. Облiк господарських операцiй ведеться у валютi звiтностi (гривна). Встановлено межу iстотностi 

для вiдображення iнформацiї в статтях фiнансової звiтностi, рiвних 100,00 грн. 
ВИЗНАННЯ, КЛАСИФIКАЦIЯ, ОЦIНКА, МЕТОДИ АМОРТИЗАЦIЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ, НЕМА-

ТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ. 
1. Основнi засоби:  
Визнання, оцiнка й облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до П(С) БУ 7 "Основнi засоби". 

Одиницею облiку визначено окремий об'єкт основних засобiв i iнших необоротних матерiальних ак-
тивiв. Групування основних засобiв в аналiтичному облiку проводиться згiдно до вимог Iнструкцiї про 
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських 
операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 р. № 291. 

На дату балансу Товариство може провести переоцiнку об'єктiв основних засобiв вiдповiдно до на-
казу. 

Товариство переоцiнює об'єкт основних засобiв, якщо його залишкова вартiсть значно (бiльш нiж 
на 10%) вiдрiзняється вiд справедливої на дату балансу. Технiчнi служби Товариства на дату балансу 
надають iнформацiю про змiну справедливiй вартостi основних фондiв на ринку України, для ухвален-
ня рiшення про проведення переоцiнки. 

Переоцiнка основних фондiв проводиться самостiйно пiдприємством, а також iз залученням про-
фесiйного оцiнювача, який дiє вiдповiдно до Закону України №2658-3 вiд 12.07.01р. "Про оцiнку майна, 
майнових прав та професiйну оцiнну дiяльнiсть в Українi". 

До категорiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться предмети, 
очiкуваний термiн корисного використання яких перевищує 1 рiк, але вартiсть одиницi яких не пере-



вищує 1 000,00 грн. за вирахуванням вiдповiдної суми ПДВ. Облiк необоротних малоцiнних активiв 
ведеться без застосування iнвентарних карток форми ОС-6 шляхом вiдображення їх руху в оборотних 
вiдомостях. 

Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання у 
розмiрi 50 % їх вартостi, що амортизується, i останнi 50 % у мiсяцi їх списання з балансу, а 
бiблiотечний фонд - 100 % у першому мiсяцi використання. 

Для визнання основних i iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв такими, 
визначення термiну корисного використання об'єктiв створено експертну технiчну комiсiю, що постiйно 
дiє, в складi: Голова комiсiї: головний iнженер; Члени комiсiї: головний механiк; головний енергетик; 
начальник автотранспортного цеху, начальник залiзничного цеху, начальник проектно-
конструкторського вiддiлу, директор з виробництва та збуту продукцiї, головний iнженер центру 
соцiального розвитку. 

Застосовувати при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв прямолiнiйний метод i лiквiдацiйну 
вартiсть, встановленi i затвердженi протоколом засiдання експертної технiчної комiсiї, яка постiйно дiє, 
та узгодженi з директором з фiнансiв та економiки.  

Облiк втрат вiд зменшення корисностi i сум вигод вiд її вiдновлення проводиться вiдповiдно до П(С) 
БУ 7 з урахуванням вiдповiдних норм П(С) БУ 28 на дату надання рiчної звiтностi. 

Списання дооцiнки в регiстрах бухгалтерського облiку вiдображаються щомiсячно в сумi про-
порцiйно нарахованої амортизацiї на рахунок нерозподiленого прибутку iз зменшенням сум додатко-
вого капiталу.  

2. Нематерiальнi активи 
Визнання, оцiнку i облiк нематерiальних активiв, вигоди i втрати вiд зменшення корисностi нема-

терiальних активiв враховуються згiдно П(С) БУ 8 "Нематерiальнi активи" i П(С) БУ 28 "Зменшення 
корисностi активiв". 

За одиницю облiку вважається окремий об'єкт нематерiальних активiв. 
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв прийняти рiвною нулю. 
Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться прямолiнiйним методом в перебiгу термiну кори-

сної служби: 
- для лiцензiй i програмних продуктiв - вiд 3 до 10 рокiв 
- права на товарний знак - на протязi 10 рокiв. 
 
ОБЛIК ЗАПАСIВ 
Визнання i первинна оцiнка запасiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С) БУ 9 "Запаси". 
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв прийняти їх конкретне найменування  
Облiк транспортно-заготiвельних витрат ведеться на субрахунках рахункiв облiку запасiв. Розподiл 

транспортно-заготiвельних витрат мiж сумою залишкiв запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою за-
пасiв, якi вибули за звiтний мiсяць проводиться за розрахунком, визначеному у п. 9 П(С) БУ 9 "Запа-
си". Транспортно-заготiвельнi витрати по сировинi i основним матерiалам (трубна заготовка, штрипс, 
чавун, лом, злитки, мазут, феросплави) вiдносяться прямо на вартiсть запасiв. 

Малоцiнними оборотними активами визнаються: 
- предмети вартiстю менше 300,00 грн., незалежно вiд термiну їх використання (виходячи з рiвня 

iстотностi); для невиробничої сфери - 100,00грн. 
- предмети з термiном служби до 1-го року, незалежно вiд їх вартостi. 
Вартiсть малоцiнних оборотних активiв, переданих в експлуатацiю, виключається зi складу активiв 

(списується з балансу) з подальшою органiзацiєю роботи оперативного кiлькiсного облiку таких пред-
метiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальних особах протягом термiну їх фактичного використання.  

Оцiнка вибуття запасiв при вiдпуску у виробництво, продажу або iншому вибуттi проводиться по 
методу ФIФО, оцiнка вибуття незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв i готової продукцiї - за се-
редньозваженою собiвартiстю. 

 
ОБЛIК РЕЗЕРВIВ I ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ 
Резервний капiтал формується i використовується вiдповiдно до статутних документiв. 
Для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат створюється забезпечення: 
- на виплату вiдпускiв; 
- на суму витрат по проведенню капiтальних ремонтiв, на пiдставi затвердженого кошторису.  
 
ОБЛIК ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI 
Дебiторська заборгованiсть за товари, продукцiю i послуги визнається вiдповiдно до П(С) БУ 10 

"Дебiторська заборгованiсть" i оцiнюється за первинною вартiстю, яка визначається на пiдставi пер-
винних бухгалтерських документiв на вiдвантаження товарiв i продукцiї. 

Фiнансовий вiддiл формує резерв сумнiвних боргiв вiдповiдно до розробленої методики. 
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi проводиться на пiдставi акту списання 

дебiторської заборгованостi, складеного комiсiєю в складi, затвердженому Наказом по пiдприємству. 
 
ОБЛIК ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ 



Оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснюється згiдно положень П(С) БУ12 з урахуванням зменшення 
корисностi . 

Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств пiдлягає консолiдацiї, окрiм випадкiв передбачених п.17 
П(С) БУ12. 

 
ОБЛIК ВИТРАТ 
Методологiчнi основи формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати визначаються 

на пiдставi П(С) БУ 16 "Витрати". 
Для облiку витрат i калькуляцiї фактичної собiвартостi продукцiї основного виробництва застосову-

ється попередiльний метод, для облiку витрат допомiжного виробництва - позаказний. 
При облiку витрат на виробництво застосовується затверджений перелiк i склад змiнних i постiйних 

загальновиробничих витрат.  
За базу розподiлу загальновиробничих витрат приймається обсяг виробництва продукцiї в натура-

льному вираженнi (т). Змiннi загальновиробничi витрати розподiляються виходячи з фактичної потуж-
ностi звiтного перiоду. За показник фактичної потужностi береться обсяг виробництва придатного про-
кату в теоретичнiй вазi. Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються виходячи з показникiв 
нормальної потужностi (затвердженi потужностi цехiв в сортаментi, що склався).  

Облiк витрат загальнозаводського призначення проводиться вiдповiдно до методики облiку. 
 
ОБЛIК ДОХОДIВ. 
Методологiчнi основи формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи визначаються 

на пiдставi П(С) БУ 15 "Дохiд". 
Дохiд признається при збiльшеннi активiв або зменшеннi зобов'язань, якi обумовлюють зростання 

власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умо-
ви, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, вiдповiдно до нижче перерахованих критерiїв:  

Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються на дату документального оформлення факту вико-
нання робiт, послуг. 

Склад доходiв, склад iнших операцiйних доходiв, iнших фiнансових доходiв визначаються згiдно 
П(С)БУ 15 "Дохiд". 

 
ДОХОДИ I ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ 
До витрат майбутнiх перiодiв вiдносяться суми, (сплаченi за пiдписку на перiодичнi видання, спла-

ченi рекламнi послуги i iншi витрати), фактично здiйсненi в звiтному перiодi, але якi стосуються насту-
пного звiтного перiоду. 

До складу доходiв майбутнiх перiодiв включаються суми доходiв, нарахованих впродовж поточного 
або попереднiх звiтних перiодiв, якi будуть визначенi в наступних звiтних перiодах. 

 
ОБЛIК ПРИБУТКУ I ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 
При обчисленнi податку на прибуток в бухгалтерському облiку слiд керуватися П(С) БУ 17 "Податок 

на прибуток".  
Застосовується в бухгалтерському облiку поняття "Вiдстроченi податковi зобов'язання" (ВОНО), 

"Вiдстроченi податковi активи" (ВОНА), а також "Тимчасовi рiзницi" i "Постiйнi рiзницi".  
У промiжнiй фiнансовiй звiтностi ВОНА i ВОНО не приводяться i, вiдповiдно, на цю дату не обчис-

люються.  
У статтi "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi" промiжного Звiту про фiнансовi результати 

приводиться тiльки сума поточного податку на прибуток, а на дату рiчного балансу в бухгалтерському 
облiку i фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдне корегування (збiльшення, зменшення) суми ви-
трат з податку на прибуток, виходячи з облiкового прибутку (збитку) за звiтний рiк.  

 
ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ ПО СЕГМЕНТАХ 
Фiнансова звiтнiсть по сегментах формується на пiдставi П(С)БУ 29 "Фiнансова звiтнiсть по сегмен-

тах" виходячи з методологiчних принципiв формування iнформацiї про доходи, витрати, фiнансовi ре-
зультати, активи i зобов'язання звiтних сегментiв. 

Встановити прiоритетним господарський вид сегменту. Звiтними є наступнi види господарського се-
гменту: 

- колiсний; 
- трубний; 
- iншi (нерозподiленi).  
 
ПОДАТКОВИЙ ОБЛIК 
Iнформацiя про склад валових доходiв i валових витрат з метою оподаткування формується на 

пiдставi даних регiстрiв бухгалтерського облiку (головна книга, журнали ордери, листки-розшифровки). 
Балансова вартiсть iноземної валюти оцiнюється по методу середньозваженої вартостi 

перiодичного облiку (в кiнцi мiсяця). 
Вiддiлу правового забезпечення надає щокварталу з наростаючим пiдсумком вiд початку року 



iнформацiю про пред'явленi претензiї та їх висновки. 
Ведення податкового облiку приросту (збитку) балансової вартостi товарiв, сировини, матерiалiв, 

комплектуючих виробiв, напiвфабрикатiв здiйснюється вiдповiдно до встановленої методики розраху-
нку частки (%) матерiальних витрат.  

 
Доповнення 2009 року: 
Наказом по Товариству вiд 24 червня 2009 року було внесено змiни в облiкову полiтику Товарист-

ва, яка дiє: "всi витрати по амортизацiї основних фондiв основних i допомiжних цехiв з 01 липня 2009 
року включати до складу загальновиробничих витрат". 

Також було затверджено перелiк статей калькуляцiї виробничої собiвартостi. 
 
Текст аудиторського висновку 
Згiдно з договором № 530090465 вiд 11 лютого 2009 року аудитором Барановською Оленою Ми-

хайлiвною Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми "ФiнЕМ-КОНсалтiнг" прове-
дена аудиторська перевiрка консолiдованих фiнансових звiтiв Вiдкритого акцiонерного товариства 
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", що включають Баланс станом 
на 31 грудня 2009 року, Звiт про фiнансовi результати за 2009 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 
2009 рiк, Звiт про власний капiтал за 2009 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2009 рiк, опис 
важливих аспектiв облiкової полiтики, iншi пояснювальнi примiтки та iншу додаткову iнформацiю, не 
вiдображену у Примiтках до фiнансової звiтностi за 2009 рiк (додаються).  

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення 
(стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського 
облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. 

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та повноту наданої аудитору iнформацiї, пiдготовку фiнансової 
звiтностi несе керiвництво Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть 
управлiнського персоналу товариства охоплює: розробку, впровадження та використання 
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не 
мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної 
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi результатiв 
нашого аудиту.  

Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та 
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять 
суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв сто-
совно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До та-
ких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства 
або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторсь-
ких процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi 
внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi викорис-
таної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та за-
гального представлення фiнансових звiтiв вiдповiдно до облiкових принципiв, якi є загальноприйняти-
ми в Українi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої дум-
ки. 

На нашу думку облiк необоротних активiв, фiнансових iнвестицiй, запасiв, дебiторської заборгова-
ностi та зобов'язань вiдповiдають Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку з урахуванням 
ряду обмежень. Переоцiнка основних засобiв проведена вiдповiдно до вимог МСФЗ, проте з порушен-
нями вимог П(С)БО. 

Товариство не розкриває iнформацiю щодо операцiй з пов'язаними сторонами: перелiк пов'язаних 
сторiн, суть вiдносин, види та облiк операцiй, методи оцiнки активiв та зобов'язань. 

На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попереднiх параг-
рафах., фiнансовi звiти Вiдкритого акцiонерного товариства "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" справедливо i достовiрно представляють, в усiх iнших суттєвих аспектах, 
фiнансовий стан акцiонерного товариства станом на 31.12.2009 року, її фiнансовi результати та рух 
грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату вiдповiдно до вимог дiючих Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку в Українi. 

Не висловлюючи умовно-позитивну думку, ми звертаємо увагу на Примiтку до консолiдованого ба-
лансу пiдприємства. Фiнансовi звiти пiдготовленi на пiдставi принципу безперервностi дiяльностi, 
вiдповiдним чином облiковуються активи i зобов'язання, ?рунтуючись на тому, що суб'єкт господарю-
вання зможе продати свої активи i погасити свої зобов'язання, продовжуючи звичайну дiяльнiсть. Про-
те iснують деякi подiї та обставини, якi окремо або разом можуть породжувати значнi сумнiви щодо 
припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства. 



 
Пiдпис вiд iменi аудиторської фiрми 
 
Директор Барановська О.М. 
Аудитор Барановська О.М. 
 
Сертифiкат аудитора серiї А № 000729, 
виданий рiшенням Аудиторської палати України № 41 вiд 25 сiчня 1996 року, 
продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 85 вiд 24 грудня 1999 року,  
рiшенням № 141/1 вiд 25 листопада 2004 р. та 
рiшенням № 208/2 вiд 26.11.2009 р., чинний до 25 сiчня 2015 р. 
 
Дата аудиторського висновку 
30 березня 2010 року 
 
Адреса аудиторської фiрми (аудитора): 
 
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 1368, 
 видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, 
 продовжене рiшенням Аудиторської палати України № 158 вiд 26 сiчня 2006 року,  
чинне до 26 сiчня 2011 року.  
 
49050, м. Днiпропетровськ , вул. Гоголя, 10-а, оф. 52, 53 телефон (факс) (0562) 36-21-09 
Поштова адреса : 
49089 м. Днiпропетровськ , а/с 4563 
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перс-

пективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від 
сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емі-
тента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виро-
бництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про 
джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку 
галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових техноло-
гій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особ-
ливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постача-
льників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в за-
гальному об'ємі постачання 

Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво та реалiзацiя сталi, металевих труб, 
суцiльнокатаних колiс, кiльцевих виробiв та бандажiв. 

Основними видами продукцiї є: 
- труби сталевi безшовнi гарячодеформованi; 
- труби обсаднi та муфти до них; 
- труби сталевi безшовнi холоднодеформованi загального призначення, а також високої та особли-

во високої точностi; 
- труби пiдшипниковi; 
- суцiльнокатанi залiзничнi колеса; 
- залiзничнi бандажi; 
- кiльцевi вироби з вуглецевих та легованих марок сталi; 
- труби насосно-компресорнi та муфти до них. 
Товариство є провiдним пiдприємством України за обсягом експорту сталевих труб та колiс у краї-

ни далекого зарубiжжя. Найбiльшим попитом користуються суцiльнокатанi залiзничнi колеса та труби 
нафтового сортаменту. 

Товариство також надає послуги промислового характеру. 
Технологiчний процес виробництва продукцiї Товариства не залежить вiд сезонних змiн, а обсяг 

виробництва, взагалi, залежить вiд кон'юнктури ринку. Послiдовна i наполеглива робота Товариства 
по забезпеченню цехiв заказами зводить коливання мiсячних обсягiв виробництва по Товариству до 
мiнiмуму, незалежно вiд сезонiв. 

Одним iз видiв дiяльностi Товариства, який носить сезонний характер, є надання послуг з виробни-
цтва та постачання теплової енергiї. Коливання обсягiв реалiзацiї вищеназваних послуг залежить вiд 
температури навколишнього середовища та потреб пiдприємств (органiзацiй) - споживачiв у тепловiй 
енергiї. Товариство не має змоги управляти обсягами реалiзацiї цих послуг. 

 
ПРО ОСНОВНI РИНКИ ЗБУТУ ТА ОСНОВНИХ КЛIЄНТIВ. 
Основними ринками збуту продукцiї Товариства є: Україна, Росiя, країни СНД, країни дальнього за-

рубiжжя (зокрема, країни Європейського Союзу, США, країни Латинської Америки, Близького Сходу та 



Пiвденно-Схiдної Азiї).  
Найбiльшими споживачами продукцiї Товариства є пiдприємства нафто - i газодобувної промисло-

востi, машинобудування, комунальної сфери й будiвництва, а також пiдприємства залiзничного транс-
порту.  

Покупцями труб нафтового сортаменту є крупнi компанiї: в Росiї до них вiдносяться "Газпром", "Лу-
койл", "ТНК" i "Роснафта"; в Українi "Укргазвидобування" та "Укрнафта", якi займаються розвiдкою, 
добуванням, переробкою та транспортуванням нафтопродуктiв. 

Покупцями труб загального призначення є машинобудiвнi заводи, якi iз труб виробництва Товарис-
тва виготовляють свою продукцiю (машини та механiзми). 

Товариство освоїло й поставляє в країни ближнього й дальнього зарубiжжя бiльш 50 профiльних 
розмiрiв колiс, сертифiкованих за мiжнародними стандартами, для рухомого складу залiзниць, експлу-
атованого в рiзних клiматичних умовах, а також бандажi для локомотивiв, метро, трамваїв, складно 
профiльнi кiльцевi вироби. 

Основними покупцями залiзничних колiс та локомотивних бандажiв є "Укрзалiзниця" (усi її дороги, 
вагоноремонтнi та тепловозоремонтнi пiдприємства).  

Основним користувачем трамвайних бандажiв є Мiськелектротранси та пiдприємства по ремонту 
рухомого складу мiського транспорту України. 

Коло постiйних та потенцiйних споживачiв продукцiї Товариства - це пiдприємства й фiрми тра-
дицiйних ринкiв збуту в Українi, країнах СНД, а також багатьох країн дальнього зарубiжжя. Керiвництво 
Товариства докладає всiх зусиль для змiцнення усталених та розвитку нових форм спiвробiтництва iз 
замовниками й постачальниками, а також взаємовигiдної торгiвлi iз зарубiжними партнерами.  

Основним клiєнтом Товариства в 2008 роцi, через якого отримано 10% i бiльше доходу, є ТОВ 
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У загальному обсязi доходiв частка операцiй з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇГА" 
становить 99 %. 

Всi контракти, що укладають Товариством на поставку продукцiї й надання послуг, складенi з до-
триманням вимог українського законодавства та з урахуванням вимог законодавства країни замовни-
ка. У контрактах погодженi всi основнi умови: номенклатура продукцiї або послуг, що поставляється, 
цiни, строки й умови поставки, гарантiйнi зобов'язання, порядок врегулювання спорiв та iнше.  

Як i ранiше, у 2008 роцi придiлялась велика увага змiцненню й розширенню контактiв, а також рек-
ламi продукцiї Товариства.  

Iз цiєю метою делегацiї Товариства брали участь у найбiльших мiжнародних виставках у регiонах, 
де є найбiльший iнтерес до нашої продукцiї.  

На Товариствi проводиться активна маркетингова полiтика, заснована на постiйному полiпшеннi 
якостi та розширеннi асортименту продукцiї, що поставляється, та спрямована на задоволення зрос-
таючого попиту в галузях - споживачах (видобуток i транспортування нафти та газу, машинобудуван-
ня, вiдновлення вагонного парку). 

 
ОСНОВНI РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ЕМIТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМIТЕНТА ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКIВ.  
1.Ризик посилення конкуренцiї внаслiдок виходу на ринок нових пiдприємств по виробництву труб 

та колiс. 
Ризик посилення конкуренцiї зумовлений потенцiйною можливiстю виходу на ринок росiйських 

пiдприємств, якi виробляють металургiйну продукцiї.  
З метою мiнiмiзацiї зазначеного ризику Товариство:  
- здiйснює iнвестицiї в основнi фонди (за останнiй рiк їхнi обсяги склали близько 22,3 млн.грн.); 
- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимiзацiя виробництва); 
- проводить дослiдження з метою вдосконалення продукцiї та використання новiтнiх технологiй при 

її виготовленнi з урахуванням мiжнародного досвiду.  
Метою цих заходiв є посилення своїх конкурентних переваг, пiдкрiплених 117-рiчним досвiдом ро-

боти та позитивною репутацiєю пiдприємства у свiтi. 
2. Ризик втрати частки ринку. 
Потенцiйний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором виникненням нових пiдприємств - 

конкурентiв та послiдуючих перерозподiлом ринку не на користь Товариства. Збереження такої тен-
денцiї в подальшому може негативно позначитися на фiнансово-господарському станi пiдприємства.  

За для мiнiмiзацiї ризику втрати частки ринку наше пiдприємство здiйснює наступнi заходи:  
- диверсифiкацiя клiєнтської бази шляхом виходу на ринки зарубiжних країн. Так за останнi 10 

рокiв, перелiк покупцiв нашої продукцiї поповнився пiдприємствами Казахстану, Туркменiстану, Узбе-
кистану, США, ОАЕ, Саудiвської Аравiї; 

- вдосконалення процесу виробництва, застосування новiтнiх технологiй з метою пiдвищення якостi 
продукцiї та закрiплення лiдерства ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в тих сегментах, в яких пiдприємство пра-
цює сьогоднi;  

- пiдвищення стандарту спiввiдношення цiна/якiсть продукцiї ; 
- укладення контрактiв з основними клiєнтами, що передбачають довгострокове спiвробiтництво у 

частинi поставки та обслуговування продукцiї нашого пiдприємства впродовж всього термiну її експлу-
атацiї.  

3. Рiвень iнфляцiї  



У зв`язку з довготривалiстю виконання укладених контрактiв, не врегулюванням цiнової полiтики на 
енергоносiї i, як слiдство, на iншi матерiали, рiст iнфляцiї безпосередньо впливає на фiнансовi резуль-
тати роботи нашого пiдприємства. 

Як вихiд iз залежностi вiд рiвня iнфляцiї, Товариство використовує метод iндексацiї середньої вар-
тостi вiдповiдної продукцiї у свiтi на час укладення договору на середнiй ймовiрний розмiр збiльшення 
цiни сировини та iнших складових, виходячи з поточної тенденцiї змiни цiн на цi продукти/послуги за 
останнi 5 рокiв, а також шляхом укладення контрактiв на закупiвлю сировини/комплектуючих за 
фiксованими цiнами на певний перiод часу . Проте, вважаючи на те, що змiни вартостi енергоносiїв, 
сировини та iнших комплектуючих є непередбачуваними, то здiйснення нашим пiдприємством означе-
них вище заходiв не є гарантiєю усунення цього ризику. 

 
ПРО ДЖЕРЕЛА СИРОВИНИ, ЇХ ДОСТУПНIСТЬ ТА ДИНАМIКУ ЦIН.  
Товариство розташовано у м. Днiпропетровську - стратегiчно важливому, високо iндустрiальному 

центрi України. Це дозволяє користуватися перевагами близькостi основних джерел сировини, ма-
терiалiв та iнших ресурсiв.  

Основною сировиною для нашого Товариства є чавун, трубна заготовка, штрипс, феросплави, вог-
нетриви та металобрухт.  

Основними постачальниками сировини та матерiалiв є в основному пiдприємства України та Росiї, 
з якими налагоджено довгостроковi надiйнi зв'язки. Тому на сьогоднiшнiй день ризик втрати одного з 
постачальникiв не може привести до зупинки виробництва, зриву договiрних вiдносин.  

Постачальниками сировини, матерiалiв для виготовлення продукцiї в 2009 роцi були: 
I. Постачальники трубної заготовки: ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (49600, Україна, м. 

Днiпропетровськ, вул. Пiсаржевського, 1а); ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" 
(309515, Росiя, м. Cтарий Оскол, Бєлгородської обл.) 

II. Постачальники чавуну: ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (49600, Україна, м. Днiпропетровськ,  
вул. Пiсаржевського, 1а.) 
III. Постачальники металобрухту: ВАТ "Днiпропетровський Втормет" (49124, Україна, м. 

Днiпропетровськ, вул. Липова, 1). 
Джерела сировини доступнi, що оцiнюється наступними факторами: тривалi комерцiйнi зв'язки, 

вiдсутнiсть заходiв обмежуючих доступнiсть ринку сировини з боку урядiв країн, достатньо великi 
об'єми виробництва сировини i матерiалiв, задовiльнi умови транспортування сировини. 

Поставка iмпортної заготовки з ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" здiйснювалась 
пiсля 100% попередньої оплати, або на умовах оплати по факту отримання згiдно з додатковими узго-
дженнями. Поставка заготовки з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" у 2009 роцi виконувалась на умовах 
оплати 10 днiв з дати отримання.  

Чавун з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" у 2009 роцi постачався на умовах оплати 10 днiв з дати отри-
мання.  

Металобрухт у 2009 роцi постачався з ВАТ "Днiпропетровський Втормет" на умовах оплати 5 днiв з 
дати отримання рахунку.  

В загальному обсязi поставок доля iмпортної трубної заготовки становить 84%, доля iмпортного 
чавуну - 9,87%. 

Альтернативними постачальниками трубної заготовки є: 
- РУП "Бiлоруський металургiйний завод", Республiка Бiлорусь, Гомельська обл.,  
м. Жлобiн. 
- ВАТ "Уральська Сталь", 462353, Росiя, Оренбургська обл., м. Новотроїцьк, 
вул. Заводська, №1. 
- ВАТ "Нижньотагiльський металургiйний комбiнат", Росiя, м. Нижнiй Тагiл. 
- ЗАТ "ВМЗ "Красный Октябрь", Росiя, м. Волгоград. 
Альтернативними постачальниками чавуну є: 
- ВАТ "Косогорський металургiйний завод", Росiя, м. Тула, с. Коса Гора. 
- ВАТ "Новолiпецький металургiйний комбiнат", Росiя, м.Лiпецьк, пл.Металургiв 2. 
- ВАТ "Тулачермет", Росiя, м. Тула. 
- ВАТ "Уральська Сталь", 462353, Росiя, Оренбургська обл., м. Новотроїцьк, 
вул. Заводська, №1. 
- ВАТ "Челябiнський металургiйний комбiнат", Росiя, м. Челябiнськ. 
Товариство має достатнiй вибiр постачальникiв сировини, щоб не залежати вiд одного з них. Това-

риство має змогу мiняти постачальникiв в залежностi вiд наявностi матерiалу, його якостi, цiни на ньо-
го. Динамiка цiн на сировину вiдповiдає загальнодержавним змiнам цiн на сировину та матерiали i зу-
мовлена об'єктивними факторами.  

 
IНФОРМАЦIЮ ПРО ОСОБЛИВОСТI СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗI ВИРОБНИЦТВА, В ЯКIЙ 

ЗДIЙСНЮЄ ДIЯЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТ, РIВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ, НОВИХ ТО-
ВАРIВ, ЙОГО ПОЛОЖЕННЯ НА РИНКУ.  

У 2009 роцi металурги СНД зiткнулися зi зниженим попиту на свою продукцiю, як усерединi регiону, 
так i на свiтових ринках. Це негативно позначилось на їх експортоорiєнтованих економiках.  



Важка економiчна ситуацiя, що склалася в країнах СНД, зумовила скорочення iнвестицiйної актив-
ностi в будiвництвi i машинобудуваннi, а несприятлива кон'юнктура енергетичних ринкiв спричинила 
за собою зниження iнвестицiй в нафтогазову галузь.  

Все бiльше на ринку труб позначаються ускладнення, з якими зiткнулася вся економiка. Неплатежi i 
формування вiдкладеного попиту привели до iстотного скорочення об'ємiв виробництва. При цьому, 
значна частина виробленої продукцiї до кiнцевих споживачiв не доходить, залишаючись на складах. 
Бiльшою мiрою страждають пiдприємства, орiєнтованi на будiвельну i машинобудiвну галузi.  

 Стан ускладнюється тим, що доводиться вести жорстку конкуренцiю з китайськими виробниками 
труб, якi продовжують активно просувати свою продукцiю, на традицiйнi ринки збуту країн СНД.  

Змагатися з китайцями, перш всього, доводиться за цiною, так як саме низькi цiни i достатньо висо-
ка якiсть спонукають споживачiв робити вибiр у бiк китайської продукцiї. Саме ця конкуренцiя стримує i 
буде стримувати експорт, i як результат, виробництво труб. 

Оскiльки для українських виробникiв найбiльш вагомим являється ринок СНД, положення з вироб-
ництвом i споживанням трубної продукцiї на цьому ринку має найбiльший вплив. Самим вагомим ви-
робником i споживачем труб є Росiйська Федерацiя, що за обсягом виробництва труб займає 3-е мiсце 
у свiтi.  

Обсяги виробництва трубної продукцiї в РФ за пiдсумками 2009 року склали 6,65 млн.т (в 2008 р - 
7,67 млн. т). Споживання труб в минулому роцi скоротилася на 17% до 6,2 млн. т.  

За пiдсумками 2009 року, частки основних виробникiв на трубному ринку РФ в цiлому роз-
подiлилися наступним чином: ТМК - 30 вiдсоткiв, ЧТПЗ - 15,3 вiдсоткiв, ОМК - 18,6, "Северсталь" - 
10,2, iншi - 16,9 вiдсоткiв. Iмпорт труб - 9 вiдсоткiв. 

За 2009 р., згiдно з митною статистикою, iмпорт сталевих труб в РФ склав 560 тыс. т. Це в 1,7 разу 
нижче за об'єми постачань в 2008 р.  

Основний постачальник цiєї продукцiї - Україна - за рiк знизила постачання в 1,4 рази, до 373,4 тис. 
т. (в основному, це труби виробництва компанiї "IНТЕРПАЙП"). 

На другому мiсцi - Нiмеччина, постачання з якої виросли в 1,5 разу, до 46,4 тыс. т.  
Китай скоротив постачання майже в 5 разiв, до 35,2 тыс. т. А ось Казахстан приблизно в стiльки ж 

разiв збiльшив свої вiдвантаження до РФ (22,4 тис. т). У 2,3 рази знизився експорт продукцiї з Японiї 
(13,6 тис. т).  

Приблизно 70% усiєї номенклатури, що поставляється, складають труби для росiйського нафтога-
зового комплексу (Джерело: MetalTorg.Ru) 

Росiйськi трубники прагнуть використати кризовi обставини для посилення свого домiнування на 
ринку. За останнi 10 рокiв у країнi проведено 5 антидемпiнгових розслiдувань проти iмпорту труб, 
внаслiдок чого ввезення недорогих труб, включно з України, значно зменшилось.  

З 1 квiтня, за даними ГМК - УкрМет, Росiя припинила безмитне ввезення сталевих труб з України. 
Це рiшення, в першу чергу, вдарить по найбiльшому постачальнику труб, компанiї "IНТЕРПАЙП". З 1 
квiтня поставки труб заводiв "IНТЕРПАЙПУ" повиннi обкладатися митом у розмiрi вiд 8% до 55%. За 
оцiнками Dragon Capital, на росiйський ринок припадає 35-40% всiх продажiв "IНТЕРПАЙПУ". Росiйськi 
споживачi українських труб купували їх перш за все через кращi показники спiввiдношення "цiна-
якiсть". 

За монополiзацiю ринку втридорога заплатять росiйськi нафтовики та газовики, тому не дивно, що 
за 2008-2009 рр. проекти трубопроводiв Nord Stream i South Stream подорожчали у пiвтора-два рази.  

Аналiтики вважають, що це рiшення буде на руку в першу чергу Об'єднанiй металургiйнiй компанiї, 
Трубнiй металургiйнiй компанiї, Челябiнському трубопрокатному заводу i "Сєверсталi". 

В Українi, за даними галузевої асоцiацiї "Укртрубопром", в 2009 роцi вироблено 1,7 млн. т труб, що 
на 31,6% менше, нiж у 2008 роцi. Вiдмiчено зниження об'ємiв виробництва у бiльшостi виробникiв. 

Спад виробництва сталевих труб в Українi намiтився ще влiтку 2008 року. Особливiстю вiтчизняної 
трубної галузi є те, що вона орiєнтована на експорт. Україна експортує близько 80% всiх вироблених 
труб. При цьому основним споживачем труб українського виробництва є Росiя.  

За останнi роки структура експорту українських труб до Росiї кардинально змiнилася. Якщо ранiше 
в нiй домiнували труби великого дiаметра, що використовуються при прокладаннi магiстральних наф-
то i газопроводiв, то тепер бiльше половини поставок у Росiю припадає на труби обсаднi, буровi, на-
соснi й т.п. малих i середнiх дiаметрiв. I хоча їх основним споживачем залишається все та ж нафтога-
зова галузь, але вже зовсiм iнший її сегмент - видобувний. Причому бiльше 80% таких труб, що над-
ходять з України, як раз виготовленi на трубних заводах, що входять до компанiї "IНТЕРПАЙП".  

В поточному роцi трубнi пiдприємства, що входять до групи "IНТЕРПАЙП", скоротили виробництво 
труб у порiвняннi з 2008р. на 52%, до 550 тис.т. Зокрема, "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" знизив виробництво на 53%, до 249,3 тис.т., "IНТЕРПАЙП НОВОМОС-
КОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" - на 47%, до 158 тис.т., "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" - на 58 %, до 140 
тис.т.  

Об'єм виробництва труб пiдприємствами Компанiї "IНТЕРПАЙП" в загальному об'ємi виробництва 
труб в Українi в 2009 роцi склав бiльше 32%.  

Орiєнтацiя українських виробникiв на зовнiшнього споживача, не зважаючи на потреби и можли-
востi внутрiшнього ринку, стала причиною проникнення на нього iмпортерiв, хоча нацiональна трубна 
галузь здатна практично на 100% покривати внутрiшнiй попит.  



В цiлому ж мiсткiсть українського ринку труб оцiнюється приблизно в 900 тисяч тонн. Дотепер вiн 
розвивався слабо через низьку платоспроможнiсть українських споживачiв трубної продукцiї. Зараз 
цьому ринку надав би поштовх початок реалiзацiї урядової програми по модернiзацiї трубопровiдної 
мережi України, що досягла 30-40-рiчного зносу. У такому разi обидва найбiльшi галузевi пiдприємства 
- ВАТ "Харцизський трубний завод" (м. Харцизськ) i ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНИЙ 
ЗАВОД" (м. Новомосковськ) - були б забезпеченi замовленнями як мiнiмум на декiлька рокiв вперед. 

Товариство є лiдером серед виробникiв труб, його частка в загальному об'ємi виробленої трубної 
продукцiї в Українi складає близько 14%.  

На ринку залiзничних колiс и бандажiв Товариство являється монополiстом у межах України i також 
одним з найбiльших експортерiв суцiльнокатаних залiзничних колiс у свiтi. У 2009 роцi обсяги вироб-
ництва колiс зменшились на 59,1 % i склали 201,9 тис. шт.  

Трубна и колiсна продукцiя заводу успiшно реалiзується на внутрiшньому ринку України, а також 
вiдправляється на зовнiшнi ринки в країни СНД, Європи, Азiї, Африки, Америки, Австралiї.  

Сталеплавильним комплексом пiдприємства, котрий забезпечує потреби трубного i колiсного виро-
бництва, вироблено близько 311 тис. тонн злиткiв, що значно (на 52%) менше рiвня минулого року. 

Пiдводячи пiдсумок минулого року, можна сказати про те, що проблеми в свiтовiй фiнансовiй сферi 
привели до значного зниження попиту продукцiї Товариства на ринку сталевих труб та колiс.  

 
IНФОРМАЦIЮ ПРО КОНКУРЕНЦIЮ В ГАЛУЗI, ПРО ОСОБЛИВОСТI ПРОДУКЦIЇ (ПОСЛУГ) 

ЕМIТЕНТА.  
Конкурентоздатнiсть українських трубникiв обмежена. У структурi витрат будь-якого трубного 

пiдприємства значну увагу на кiнцеву вартiсть продукцiї, що випускається, робить цiна енергоресурсiв. 
На вiдмiну вiд України, росiйськi трубнi заводи купують їх по значно меншiй цiнi. Таке положення справ 
дозволяє росiйським пiдприємствам одержувати переваги в конкурентнiй боротьбi за рахунок бiльш 
низької у порiвняннi з українськими колегами собiвартостi продукцiї, що випускається. 

Усерединi трубної галузi в Українi основними конкурентами по окремим типорозмiрам труб, що ви-
пускаються, є ВАТ "Днiпропетровський трубний завод" (м. Днiпропетровськ), ВАТ "Марiупольський ме-
талургiйний комбiнат iменi Iллiча (м. Марiуполь), ТОВ " IНТЕРПАЙП НIКО-ТЬЮБ" (м. Нiкополь). 

Основними конкурентами на росiйському ринку по всьому сортаменту продукцiї, що виробляється, 
включаючи труби нафтового сортаменту - є пiдприємства, якi входять до Трубної Металургiйної Ком-
панiї i Групи ЧТПЗ  

"Трубна металургiйна компанiя" (ТМК) - найбiльший росiйський виробник труб, входить до трiйки 
лiдерiв свiтового трубного бiзнесу. 

 Компанiя виробляє широкий спектр труб, якi використовуються в нафтогазовому секторi, в хiмiчнiй 
i нафтохiмiчнiй промисловостi, у будiвництвi та житлово-комунальному господарствi, судно-i 
авiабудуваннi, а також в космiчнiй технiцi. 

В даний час виробничi потужностi ТМК розташованi в Росiї i в Румунiї та об'єднують чотири 
провiднi пiдприємства росiйської трубної галузi - Волзький трубний завод (м. Волзьський, Волгоград-
ська область), Сiверський трубний завод (м. Польовський, Свердловська область), Сiнарскiй трубний 
завод (м. Каменськ -Уральський, Свердловська область), Таганрозький металургiйний завод (м. Тага-
нрог, Ростовська область), а також Орський машинобудiвний завод (м. Орськ, Оренбурзька область), 
пiдприємство "Трубопласт" (м. Єкатеринбург) - виробник антикорозiйних покриттiв на сталевi труби та 
румунськi пiдприємства - трубний завод TMK-Artrom (мiсто Слатiна) i металургiйний комбiнат TMK-
Resita (м. Решица). У 2006 роцi до складу компанiї увiйшов Орський машинобудiвний завод (м. Орськ, 
Оренбурзька область), в 2007 роцi до складу компанiї увiйшов Росiйський науково-дослiдний iнститут 
трубної промисловостi "РосНIТI" (м. Челябiнськ). 

 ТМК має представництва в Нiмеччинi, Азербайджанi, Казахстанi, США, Китаї, ОАЕ, вона поставляє 
свою продукцiю в бiльш нiж в 60 країн свiту. Основними експортними ринками ТМК є Європа, Близький 
i Середнiй Схiд, Пiвнiчна Африка, Пiвденна i Пiвденно-Схiдна Азiя, країни СНД. 

Группа ЧТПЗ - ВАТ "Первоуральський новотрубний завод" (м. Первоуральськ), ВАТ "Челябiнський 
трубний завод" (м. Челябiнськ).  

Група ЧТПЗ створена в 2002 роцi i в даний час є однiєю з провiдних промислових груп мета-
лургiйного комплексу Росiї. За пiдсумками 2009 року частка компанiї в сукупних вiдвантаження 
росiйських виробникiв склала 16,5%.  

Основними споживачами продукцiї є провiднi пiдприємства нафтогазового i енергетичного компле-
ксу Росiї, пiдприємства машинобудування, чорної металургiї, будiвельної iндустрiї та сiльського госпо-
дарства. Продукцiя, що випускається експортується бiльш нiж в 20 країн свiту. 

На всiх цих ринках ВАТ "ЧТПЗ" має сильнi переважнi конкурентнi позицiї. 
Слiд зазначити, що завдяки модернiзацiї виробничих потужностей, яка здiйснювалась останнi роки 

росiйськими виробниками колiсної та трубної продукцiї, значно пiдвищилася її якiсть i, як наслiдок, 
зросла конкурентоспроможнiсть.  

До вирiшення питання розвитку потужностей з виробництва труб нафтового сортаменту, основного 
виду продукцiї трубних заводiв ТМК - був застосований комплексний пiдхiд, в результатi чого мо-
дернiзацiї були пiдданi всi технологiчнi процеси та операцiї: вiд виробництва трубної заготовки до 
вiдвантаження готової продукцiї. 



 Першим етапом модернiзацiї потужностей з виробництва трубної заготовки стало будiвництво 
МНЛЗ на Тагметi, Сiверському трубному заводi i на заводi ТМК-Решица.  

МНЛЗ на Тагмете була введена в експлуатацiю в 2006 роцi, на СТЗ - в 2007 роцi, на ТМК-Решица - 
в 2008 роцi. 

Наступним етапом було впровадження на Сiнарском трубному заводi обтискних трьохвалкових 
станiв поперечно-гвинтової прокатки конструкцiї ЕЗТМ. Впровадження обтискних станiв дозволило 
iстотно розширити сортамент трубної заготовки та забезпечити трубопрокатнi агрегати цих заводiв 
заготовкою, виробленої на заводах всерединi Компанiї. 

У 2008 роцi була введена в експлуатацiю ДСП-150 з МНЛЗ на Сiверському трубному заводi. По-
тужнiсть МНЛЗ - 950 тисяч тонн трубної заготовки на рiк. Будiвництво печi дозволило Сiверському 
трубному заводу i Сiнарскому трубному заводу повнiстю перейти на використання трубної заготовки, 
виплавленої в електропечi i вiдмовитися вiд мартенiвського металу, що позитивно позначилося не 
тiльки на якостi металу, але i на екологiчнiй обстановцi.  

Не дивлячись на кризу, на СТЗ активно велися роботи з будiвництва вакууматора, з пуском якого 
Сiверський трубний завод буде володiти повним технологiчним комплексом по виробництву трубної 
заготовки, що вiдповiдає найсучаснiшим вимогам.  

У 2010 - 2011 роках заплановано ввести в експлуатацiю на ВАТ "Тагмет" установку вакуумування 
сталi i нову електропiч ДСП-150. 

 Пiсля завершення цього проекту мартенiвський спосiб виробництва сталi на заводах ТМК стане 
надбанням iсторiї. 

На ТМК ведуться також роботи по будiвництву нових i модернiзацiї iснуючих трубопрокатних агре-
гатiв.  

Одним з найбiльших iнвестицiйних проектiв ТМК став проект будiвництва безперервного стану з 
трьохвалковими клiтями (PQF) на Таганрогському металургiйному заводi в ТПЦ-2. 

Замiсть трубопрокатної установки з пiлiгримовими станами був змонтований сучасний трубопрока-
тний агрегат з виробництва високоточних гарячекатаних труб дiаметром вiд 60 до 273 мм для нафто-
вої i газової промисловостi. Обладнання було виготовлено фiрмою SMS Мeer (Нiмеччина). Потужнiсть 
агрегату - 600 тисяч тонн труб на рiк.  

На Сiверському трубному заводi триває реалiзацiя проекту комплексного реконструкцiї трубного 
виробництва, яка включає будiвництво аналогiчного безперервного стану (FQM) для виробництва 
труб у сортаменту 168 - 365 мм (обладнання виготовляє фiрма Danieli, Iталiя). 

Серед основних виробникiв на ринку Азiї, Європи та США можна видiлити наступнi: 
1. Холдингова компанiя Tenaris - лiдируючий свiтовий виробник i постачальник безшовної i зварної 

сталевої трубної продукцiї, призначеної для бурiння i видобутку нафти i газу. Tenaris також здiйснює 
поставку широкого асортименту трубної продукцiї i послуг для переробних заводiв.  

Tenaris являється провiдним регiональним постачальником сталевих труб для газопроводiв в 
Пiвденнiй Америцi. Виробничi потужностi компанiї знаходяться в Аргентинi, Бразилiї, Канадi, Китаї, 
Колумбiї, Iталiї, Японiї, Мексицi, Румунiї, США i Венесуелi з мережею обслуговування покупцiв у бiльш 
нiж 20 країнах свiту. Щорiчна продуктивнiсть Tenaris - 3,3 мiльйонiв тонн безшовної, i 2,8 мiльйонiв 
тонн зварної трубної продукцiї, щорiчна сукупна виручка перевищує 12,1 мiльярдiв американських до-
ларiв (2008 р.).  

2. Компанiя "Vallourec" (Бельгiя) - свiтовий лiдер з виробництва безшовних сталевих труб, розроб-
лених спецiально для нафтогазової промисловостi, енергетики, а також для iншого промислового за-
стосування. 

3. ТМК IPSCO - пiвнiчноамериканський пiдроздiл ТМК,  
Компанiя виробляє широкий асортимент зварних i безшовних труб з вуглецевої сталi переважно 

для нафтогазової галузi - насосно-компресорнi, бурильнi, обсаднi i нафтогазопроводнi труби, а також 
труби з премiальними рiзьбовими з'єднаннями сiмейства "Ultra". ТМК IPSCO також виробляє зварнi 
труби промислового призначення i сталеву заготовку для виробництва безшовних труб. ТМК IPSCO 
також є провiдним виробником труб для енергетики. Компанiя управляє сталеливарним заводом i де-
в'ятьма трубними заводами в семи штатах США. 

4. "Sumitomo Corporation" одна з найбiльших торгових компанiй Японiї. Вона включає в себе 31 
фiлiю в Японiї та 130 - за кордоном. Компанiя займається мiжнародною торгiвлею труб для машино-
будування, нафтогазової галузi.  

Також "Sumitomo Corporation" реалiзує проекти в галузi iнфраструктури, промислових пiдприємств, 
електростанцiй, iнформацiйних i телекомунiкацiйних мереж i систем. Спектр дiлових операцiй фiрми 
охоплює такi галузi як чорна та кольорова металургiя, машинобудування, хiмiчна промисловiсть, па-
ливно-енергетичний комплекс, сiльське господарство. 

Крiм безшовних труб, компанiя також виробляє широкий спектр зварних труб, а також iншi труби, i 
займає близько 10% свiтового експортного ринку.  

5. Компанiя JFE Steel (Япония) - постачальник високоякiсних магiстральних труб для численних 
трубопровiдних проектiв по всьому свiту, якi будуть використанi для магiстральних газопроводiв. Про-
дукцiя компанiї вiдповiдає вимогам в'язкостi i температури, достатнiх, щоб витримувати операцiй пiд 
високим тиском, а також з антикорозiйними властивостями.  

Лiдируючi свiтовi виробники i постачальники безшовної i зварної сталевої трубної продукцiї у Китаї:  



- Компанiя Chengdu Seamless Steel Tube Plant - найбiльший виробник безшовних труб. 
- Компанiя Dalian Ns trading Co. Ltd, 
- Компанiя "Баостiл" ("Баошань Айрон Енд Стiл") та iн.  
Основними конкурентами в галузi виробництва колiс та бандажiв в СНД є ВАТ "Нижньотагiльський 

металургiйний комбiнат" (м. Нижнiй тагiл) i ВАТ "Виксунський металургiйний завод". 
2010 роцi на НТМК завершується великомасштабне технiчне переозброєння колесопрокатного ви-

робництва, яке почалася на НТМК кiлька рокiв тому. За цей час були оновленi лiнiя вихiдного контро-
лю залiзничних колiс, пресопрокатна лiнiя, пiч для нагрiвання заготовок завершилася реконструкцiя 
першої черги термодiлянки колесобандажного цеху.  

Пiсля повної модернiзацiї колесопрокатного виробництва комбiнат почне випускати колеса з 
твердiстю близько 360 одиниць за Брiннелю, Нижньотагiльський металургiйний комбiнат стане 
лiдером в Росiї за якiсними характеристиками суцiльнокатаних колiс, перш за все, за твердiстю. 

ВАТ "Виксунський металургiйний завод" холдингу "Об'єднана металургiйна компанiя" в рамках 
"Програми пiдвищення якостi та розробки нових видiв продукцiї на 2010-2015 роки" орiєнтована на 
пiдвищення осьових навантажень вантажних i збiльшення експлуатацiйного ресурсу колiс пасажирсь-
ких вагонiв у 1,5-2 рази. В 2009 роцi на ВАТ "Виксунський металургiйний завод" виготовлено 433 тис. 
шт. колес. 

Бiльшiсть трубної продукцiї Товариства за своїми технiчними характеристиками не поступається 
закордонним аналогам. Особливiстю трубної продукцiї являється пiдвищена точнiсть труб по 
дiаметру, що дозволило опанувати виробництво труб нафтового сортаменту за американськими стан-
дартами i пiдтримувати достатнiй рiвень реалiзацiї їх на американському i середньоазiатському рин-
ках. Але конкуренцiя на трубному ринку дуже висока, тому пiдприємство шукає напрямки й регiони для 
просування своєї продукцiї. Пiдприємство активно працює над освоєнням нових ринкiв збуту шляхом 
розширення виробництва складних видiв продукцiї: корозiйно-стiйких труб, труб з високогерметичним 
з'єднанням UPJ, прецезiонних труб, а також високомiцних залiзничних колiс у вiдповiдностi з кон'юнк-
турою, що склалася у свiтi. Освоєння виробництва обсадних труб з високомiцних марок сталi з з'єд-
нанням UPJ дозволить нам забезпечити українськi нафтогазовi компанiї конкурентоспроможною про-
дукцiєю i скоротити їх витрати на закупiвлю бiльш дорогих зарубiжних аналогiв. 

Розроблена технологiя i освоєне виробництво сталевих безшовних обсадних труб класу мiцностi 
Q125, що сертифiкованi Американським Iнститутом Нафти.  

У 2009 роцi почато впровадження виробництва нафто-газопровiдних труб для морських умов та у 
високосiрчастому середовищi по спецiфiкацiї API 5L, а також обсадних труб класу мiцностi L80 9Cr и 
L80 13Cr, C90 и Т95 з пiдвищеними антикорозiйними властивостями по стандарту ДСТУ ISO 
11960:2006 i специфiкацiї API 5CT.  

Товариство також почало випуск безшовних труб iз захисним антикорозiйним покриттям зовнiшньої 
поверхнi, яке наноситься новою установкою фарбування нiмецької компанiї Venjakob. Першу партiю 
трубної продукцiї iз захисним покриттям отримають компанiї Саудiвської Аравiї, Єгипту та Iзраїлю. За-
хисне покриття, яке наноситься на труби - лак ультрафiолетової полiмеризацiї. 

В даний час освоєно виробництво бiльш 240 типорозмiрiв колiс, якi вiдповiдають рiзним вимогам 
споживачiв.  

Технологiй, що використовуються в Товариствi та власнi розробки дозволяють виготовляти 
суцiльнокатанi колеса, що вiдповiдають вимогам стандартiв UIC 812-3, EBN 918277, EN 13262, а також 
багатьом iншим технiчним умовам. Товариство впроваджує прогресивнi технологiї виробництва сталi 
для виробництва залiзничних колiс i сучаснi методи контролю, в 2009 роцi введенi в експлуатацiю лiнiї 
повнопрофiльної обробки та автоматичного контролю залiзничних колiс.  

Слiд зазначити, що за спiввiдношенням характеристик мiцностi i пластичностi, рiвнем механiчних 
властивостей суцiльнокатанi колеса пiдвищеної твердостi, виготовленi на ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", не 
поступаються продукцiї конкурентiв. 

Впровадження концепцiї гнучкого реагування на змiну зовнiшньої кон'юнктури дозволило сформу-
вати умови для подальшого розвитку. Перш за все мається на увазi проведення технiчного пере-
озброєння основних потужностей, розширення сортаменту й типорозмiрiв, а також модернiзацiя не 
конкурентоздатних технологiй.  

Для того, щоб утримувати свої позицiї на ринку, ведеться систематична робота за всiма напрямка-
ми - це пiдвищення товарного вигляду, якостi продукцiї, полiпшення й удосконалення споживчих влас-
тивостей, а також розробка нових видiв продукцiї, що вiдповiдають зростаючим вимогам споживачiв  

 В межах пiдвищення конкурентоспроможностi своєї продукцiї Товариство передбачає збiльшити 
об'єми виробництва продукцiї з високою доданою вартiстю, зокрема безшовних труб для здобичi наф-
ти i газу (OCTG), труб для транспортування нафти i газу.  

 
ПЕРСПЕКТИВНI ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМIТЕНТА.  
Основна задача Товариства на 2010 рiк - забезпечення ефективної виробничо-господарської 

дiяльностi Товариства, в умовах що змiнилися, направленої на максимальне зниження витрат, 
пiдвищення якостi продукцiї, пiдвищення обсягiв виробництва та полiпшення фiнансових результатiв. 

Для виконання цiєї задачi необхiдно забезпечити: 
1. Оптимальну роботу основних та допомiжних цехiв з погляду економного використання ма-



терiальних, трудових, паливно-енергетичних та iнших ресурсiв.  
2. Виконання бюджету витрат на 2010 рiк, скорочення витрати металу на 3,5%, електроенергiї на 

11%, природного газу на 1,5% в порiвняннi з фактом 2009 року. 
3. Зростання продуктивностi працi на 10% в порiвняннi з фактом 2009 року. 
4. Оборотнiсть оборотних коштiв на рiвнi 60 днiв. 
5. Пiдвищення якостi продукцiї i технологiчних процесiв з метою скорочення рiвня браку по заводу в 

порiвняннi з фактом 2009 року на 20%.  
6. Своєчасне виконання замовлень, зростання об'ємiв виробництва на 47% в порiвняннi з фактом 

2009 року.  
7. Освоєння виробництва труб магiстральних за стандартом API 5L для роботи в морi та роботи у 

високосiрчистому середовищi, труб обсадних за стандартом API 5CT груп мiцностi С90 та Т95 стiйких 
до корозiйного розтрiскування для роботи у високосiрчистому середовищi, виробництво колiс 
суцiльнокатаних механiчно оброблених великого дiаметру для електровозiв за замовленням 
Росiйської Федерацiї. Закрiплення на ринках Близького Сходу та Пiвнiчної Африки. 

8. Вдосконалення функцiонування Системи управлiння якiстю, Системи охорони навколишнього 
середовища, зростання рiвня трудової та технологiчної дисциплiни. 

 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо під-

приємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вар-
тість і спосіб фінансування 

Товариство забезпечене виробничими i трудовими ресурсами для виконання програми, передба-
ченої на наступний рiк, але у зв'язку з високим зносом основних засобiв Товариство вже кiлька рокiв 
проводить активну роботу по технiчному переозброєнню виробництва.  

Для забезпечення потреб поточної дiяльностi Товариства важливим являється: 
- модернiзацiя автоматичних та поточних лiнiй; 
- створення гнучких технологiчних процесiв з придбанням технологiй, устаткування, технологiчного 

обладнання та пiдготовкою персоналу; 
- оновлення технологiчного парку обладнання, особливо того, що знаходиться в експлуатацiї 

бiльше 20 рокiв.  
На протязi 2005-2008 р.р. було проведено ряд крупних заходiв по впровадженню у виробництво 

гнучких технологiчних процесiв на основi модернiзацiї дiючого обладнання, вiдновленню не викорис-
товуваного та придбання нового обладнання.  

Протягом 2009 року були вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має 
потреби на суму 9 831 тис. грн.. 

Придбання запасiв за останнi п'ять рокiв збiльшується пропорцiйно зростанню товарної продукцiї. 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні пра-

вочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологі-
чні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо 
планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер 
та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансуван-
ня, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потуж-
ностей після її завершення 

Основними засобами вважаються матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використан-
ня їх у виробничому процесi, здавання в оренду iншим особам, очiкуваний термiн використання яких 
становить бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).  

Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на 01.01.2010 року - 3 555 586 452 грн. 
Залишкова вартiсть всiх основних засобiв на 01.01.2010 року - 2 892 522 896 грн. 
Переоцiнка основних засобiв заводу здiйснюється у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухга-

лтерського облiку 7 "Основнi засоби". Переоцiнка основних засобiв Товариства проводиться у разi, 
якщо:  

- iснують суттєвi розбiжностi на дату балансу мiж залишковою (балансовою) вартiстю основних за-
собiв та їх справедливою вартiстю. В такому випадку переоцiнена вартiсть та сума зносу об'єкта осно-
вних засобiв визначається шляхом множення вiдповiдно первiсної вартостi та суми зносу об'єкта ос-
новних засобiв на iндекс переоцiнки, а iндекс переоцiнки визначається дiленням справедливої вар-
тостi, об'єкта, який переоцiнюється, на його залишкову вартiсть;  

- якщо залишкова вартiсть об'єкта основних засобiв дорiвнює нулю, то його переоцiнена залишкова 
вартiсть визначається шляхом додавання справедливої вартостi цього об'єкта до його первiсної (пе-
реоцiненої) вартостi без змiни суми зносу об'єкта. При цьому для таких об'єктiв, що продовжують ви-
користовуватися, обов'язково визначається лiквiдацiйна вартiсть.  

У 2009 роцi на Товариство надiйшло промислово-виробничих фондiв на суму 20 632 тис. грн., а ви-
було - на 9 831 тис. грн.  

В динамiцi залишкової вартостi основних засобiв спостерiгається позитивна тенденцiя до її 



збiльшення.  
Основний виробничий майданчик Товариства розташований на територiї Iндустрiального району м. 

Днiпропетровська, i прилягає до Приднiпровської залiзничної магiстралi. Бiльша кiлькiсть основних 
засобiв (їх виробнича частка) розташована на територiї Товариства за юридичною адресою: вул. Сто-
лєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна, але такi об'єкти соцiального напрямку, як дитячий 
оздоровчий табiр iм. О.Кошевого; база вiдпочинку "Перлина"; полiклiнiка ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", ма-
ють свої фактичнi адреси та знаходяться, як на територiї мiста, так i за його межами. Спосiб утриман-
ня активiв полягає в тому, що активи Товариства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть 
вiдображається в балансi Товариства.  

Основнi засоби виробничого призначення представленi виробничими примiщеннями (цеховими ко-
рпусами), власним сталеплавильним комплексом, до якого входить установка вакуумування сталi, з 3-
ма трубопрокатними. колесопрокатним i кiльцебандажним виробництвами, верстатами, допомiжним 
обладнанням для проведення випробувань продукцiї, що виготовляється. Основнi засоби виробничого 
призначення використовуються у три змiни.  

Забезпеченiсть основних пiдроздiлiв Товариства виробничими площами складає 100 %. Виробничi 
потужностi в цiлому задовольняють потреби Товариства.  

Технологiчне обладнання, яке застосовується виробництвi, вiдповiдає свiтовому науково-
технiчному рiвню. 

Виробнича стратегiя Товариства передбачає проведення технiчного переозброєння та упрова-
дження новiтнiх технологiй, що дозволяє збiльшити об'єми виробництва, полiпшити якiсть i розширити 
сортамент продукцiї, що випускається, понизити витрати i пiдвищити екологiчну чистоту виробництва. 

Враховуючи значний ступiнь зносу основних фондiв, у 2009 роцi Товариством проводився комплекс 
заходiв, пов'язаних з пiдтримуванням працездатностi i вiдновленням стану основних фондiв.  

Загальна сума витрат у 2009 роцi на заходи щодо капiтального i поточного ремонтiв устаткування, 
будiвель, споруд i технiчного оснащення склала близько 148 млн.грн.  

В 2010 роцi планується проведення поточних ремонтiв основних засобiв в обсязi 108 568 тис.грн. i 
капiтальних ремонтiв 24 728 тис. грн. та планує продовжувати поступову замiну зношеного обладнан-
ня на нове.  

До планiв оновлення виробничих основних фондiв Товариство має: 
- ремонт, модернiзацiя та придбання виробничого обладнання; 
- ремонт будiвель i споруд. 
В рамках модернiзацiї виробничого обладнання запланована низка капiтальних ремонтiв, таких як: 

капiтальний ремонт УВОС, станкiв СМТ 22 СNC, станкiв "Хайд, та iн. 
Основнi фонди невиробничої сфери складаються з наступних об`єктiв: бази вiдпочинку "Перлина", 

вiдокремленого пiдроздiлу - полiклiнiки ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", дитячого оздоровчого табору iменi 
Олега Кошевого, палацу культури "Металург" та iн. 

На ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" з 15 липня 2004 року впроваджена система управлiння навколишнiм 
природним середовищем, яка охоплює усi види дiяльностi Товариства вiд придбання сировини, ма-
терiалiв, енергоресурсiв до реалiзацiї готової продукцiї, та сертифiкована незалежним органом по 
сертифiкацiї TUV Sndastrie Servis Gmbn на вiдповiднiсть стандарту ISO серiї 14001: 2004.  

Екологiчна полiтика Товариства затверджена Головою Правлiння, та передбачає мiнiмiзацiю 
вiдходiв та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повiтря та грунтiв. Загальну 
полiтику по охоронi навколишнього природного середовища здiйснює головний iнженер . 

 До екологiчного законодавства, яке поширюється на дiяльнiсть Товариства, належать Закони 
України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повiтря", 
"Про вiдходи", Водний Кодекс України та iншi нормативнi документи, Державнi санiтарнi норми та пра-
вила, Державнi стандарти України. 

Монiторинг навколишнього середовища враховує основнi принципи стандарту ISO 14000 i включає 
основнi напрямки: 

- контроль вiдповiдностi документацiї пiдприємства вимогам природоохоронного законодавства; 
- контроль якостi, кiлькостi викидiв в атмосферне повiтря та скидiв у р. Днiпро; 
- контроль за збором, вивозом та утилiзацiєю вiдходiв виробництва та iншi. 
Систематичний контроль екологiчного стану Товариства здiйснюється вiдомчим вiддiлом екологiї, 

атестованим Мiнпромполiтики України № 06544-5-1-95 вiд 6 серпня 2009р. Вiддiл екологiї забезпече-
ний сучасними приладами контролю, методичними матерiалами. Фахiвцi служби мають досвiд роботи 
i вiдповiдну освiту. 

Система контролю стану навколишнього середовища дозволяє постiйно удосконалювати ефек-
тивнiсть в областi охорони навколишнього середовища шляхом оперативного контролю, оцiнки ре-
зультатiв впливу виробництва, проведенням внутрiшнiх аудитiв.  

У 2009 роцi при проведеннi надзорного аудиту за сертифiцированою Системою управлiння навко-
лишнiм середовищем на вiдповiднiсть вимогам мiжнародного стандарту ISO 14001:2004 аудитори ор-
гану по сертифiкацiї TUV Rheinland Cert GmbH пiдтвердили, що вимоги Стандарту виконанi та 
вiдмiтили участь Товариства у нацiональнiй Програмi полiпшення екологiчної ситуацiї в 
Днiпропетровськiй областi, Програмi "Здоров'я нацiї", у щорiчних виставках "Екологiя-2009".  

На Товариствi постiйно проводиться робота по замiнi або по встановленню нових пило-газоочисних 



споруд. 
Всього в Товариствi iснують 469 джерел викидiв в атмосферне повiтря. 
У 2009 роцi з метою зменшення викидiв в атмосферне повiтря виконано: 
- встановленi новi фiльтрувальнi установки РЕ 12, та PANGBORN за дробеметними камерами ко-

лесопрокатного цеху. Зменшення викидiв забруднюючих речовин на 0,2 т/рiк 
- проведено налагоджування ПГОУ на печi для випалення вапняку. Зменшення викидiв забрудню-

ючих речовин на 13,5 т/рiк 
- проведенi комплекснi еколого-теплотехнiчнi та режимно-налагоджувальнi випробування 

пiдроздiлах Товариства. Кiнцевим результатом комплексних випробувань є економiя томливо енерге-
тичних ресурсiв та зниження забруднення атмосферного повiтря продуктами горiння. 

Скидання стiчних вод Товариством здiйснюється у р. Днiпро згiдно нормативiв гранично-
допустимих скидiв. Перевищення лiмiтiв по забору та скиду води не вiдбувалось.  

В Товариствi дiє система збору, передачi та вивозу виробничих та побутових вiдходiв. Вивiз 
вiдходiв з Товариства здiйснюється згiдно договорiв з пiдрядними органiзацiями, якi мають лiцензiї на 
операцiї з вiдходами.  

На шлакових вiдвалах Товариства ведуться роботи по переробцi мартенiвського шлаку. Щорiчно 
перероблюється близько 600 тис. тон шлаку.  

Згiдно iз Законом України "Про вiдходи", в Товариствi розробленi технiчнi паспорти вiдходiв i пас-
порти мiсць видалення вiдходiв, якi погодженi з органами державного нагляду . 

Товариство має на всi напрямки екологiчного впливу виробництва лiмiти, дозволи: 
- на викиди в атмосферне повiтря, скидання в водойму, роботу з вiдходами, якi виданi органами 

Мiнприроди та держсаннагляду. 
Щоквартально i щорiчно, вiдповiдно до чинного законодавства України, Товариство надає органам 

державної i виконавчої влади статистичну звiтнiсть, у якiй вiдображається iнформацiя про обсяги ви-
кидiв, скидання у р. Днiпро, передачу вiдходiв та екологiчнi витрати. 

Товариство регулярно сплачує екологiчнi збори за забруднення навколишнього природного сере-
довища. 

 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від за-

конодавчих або економічних обмежень 
На дiяльнiсть Товариства, як i на всi пiдприємства трубної галузi, чималий вплив має зовнiшня еко-

номiчна обстановка та податкова полiтика держави.  
З iншого боку, жорстка конкуренцiя на внутрiшньому й свiтових ринках змушує Товариство постiйно 

удосконалювати технологiю виробництва продукцiї, пiдвищуючи її якiсть з одночасним зниженням ви-
трат, впроваджувати новi, особливо лiквiднi види продукцiї. 

Проблемними питаннями для пiдприємства є: 
1. Невiдшкодований ПДВ на кiнець року в розмiрi 92 112 тис.грн. 
2. З 01.07.2006р. Єврокомiсiєю введенi мита на безшовнi труби виробництва ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ" в розмiрi 25,1%. 
3. Зростання залiзничних тарифiв та цiн на газ, метал позначається на збiльшеннi собiвартостi 

продукцiї. 
На дiяльнiсть Товариства також впливають змiни кон'юнктури на ринках збуту суцiльнокатаних 

колiс, бандажiв та сталевих труб, у тому числi: 
- загострення конкуренцiї на свiтових ринках. Розвиток трубного виробництва в країнах, що є най-

крупнiшими споживачами продукцiї Товариства. Об'єктивно така ситуацiя провокує проблеми з ре-
алiзацiєю труб Товариства в регiонах, найпривабливiших iз погляду структури сортаменту ринку; 

- введення Росiєю обмеження на обсяги постачання українськими виробниками труб. Переплетен-
ня державних факторiв як економiчних так i полiтичних призвело до обмеження поставок українських 
труб на ринок СНД i до жорсткої конкуренцiї на ринку труб (введення Урядом Росiї квот на iмпорт укра-
їнських труб); 

- необхiднiсть перевiрки продукцiї на наявнiсть альфа- i бета - випромiнювання, а також трансура-
нових компонентiв, при ввезеннi металопродукцiї до Росiї. Це ускладнює процедуру iмпорту та може 
привести до втрати частини росiйського ринку;  

- вiдсутнiсть попиту на труби для машинобудування в Українi. Це пов'язано з тим, що машинобуду-
вання знаходиться в станi занепаду, нафтогазовидобувнi компанiї не збiльшують обсягiв 
розвiдувально-бурових робiт, видобуток нафти й газу на українськiй територiї, газифiкацiя населених 
пунктiв ведеться повiльно через вiдсутнiсть засобiв, служби, комунального постачання є бюджетними 
органiзацiями через недостатнє фiнансування; 

- зростання цiн на основну сировину для виробництва труб. Ця ситуацiя негативно впливає не 
тiльки на економiку виробництва труб, але i на контрактний ринок. Непередбачуванiсть ринку пе-
редiльного металу iстотно звужує можливостi вибудовування довгострокових вiдносин iз стра-
тегiчними партнерами;  

- змiна життєвих цiнностей - неадекватна оцiнка змiн, що вiдбуваються. Зниження, щiльно до втра-
ти, необхiдного рiвня корпоративної культури, почуття причетностi до результатiв дiяльностi Товарис-
тва. 



Зростання цiн на енергоносiї на внутрiшньому ринку впливає на збiльшення цiн на продукцiю, що 
призводить до переорiєнтацiї ринкiв трубної продукцiї i як наслiдок - до падiння обсягiв виробництва 
труб. Суттєвий вплив на дiяльнiсть обiгових коштiв Товариства має дуже повiльне вiдшкодування ПДВ 
з бюджету при вiдвантаженнi продукцiї на експорт. 

 
СТУПIНЬ ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ЗАКОНОДАВЧИХ АБО ЕКОНОМIЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ. 
1. Антимонопольне законодавство. 
Внутрiшнє українське антимонопольне законодавство iстотно обмежує можливостi Товариства по 

наданню тиску на покупця продукцiї у будь-якiй формi, включаючи вiдмовлення вiд виробництва моно-
польних видiв продукцiї. 

2. Державне регулювання цiн. 
В даний час державного регулювання цiн на продукцiю Товариства немає.  
3. Загороджувальнi заходи.  
Наявнiсть в країнах, якi є споживачами продукцiї Товариства невигiдних умов для реалiзацiї нашої 

продукцiї: це загороджувальнi заходи та мита, оподаткування, упередженiсть i вибiрковiсть у тен-
дернiй полiтицi. 

4. Недосконалiсть фiнансових iнструментiв в Українi i iнших країнах СНД, впливає на ринкову по-
ведiнку споживачiв - вiддавати перевагу нижчiй цiнi, а не вищiй якостi й гарантiям експлуатацiйної 
надiйностi.  

Серед загальних обмежень, що iстотно впливають на дiяльнiсть Товариства, можна видiлити 
полiтичнi та макроекономiчнi, тому що основною проблемою ведення бiзнесу є непрогнозованiсть 
державної полiтики стосовно зовнiшньоекономiчної дiяльностi та умов ведення бiзнесу. Нестабiльна 
полiтична та законодавча ситуацiя негативно впливають на фiнансовi результати пiдприємств, якi 
працюють на експорт. Наслiдком змiни зовнiшньоекономiчних прiоритетiв держави є втрата деяких 
ринкiв збуту, особливо для пiдприємств трубної галузi. Нестабiльнiсть зовнiшньоекономiчної полiтики 
нашої держави по вiдношенню до Росiйської Федерацiї впливає на взаємини з росiйськими партнера-
ми.  

Товариство в процесi здiйснення господарської дiяльностi дотримується вимог чинного законодав-
ства в усiх сферах. 

Проте сучасне законодавче поле має особливостi, якi створюють певнi ризики для Товариства. У 
зв'язку з численними змiнами, що вносяться до чинних законодавчих актiв, iснує багато суперечностей 
мiж нормативними актами, також залишається багато питань, не врегульованих, або недостатньо вре-
гульованих на законодавчому рiвнi. Деякi важливi питання регулюються не Законами, а пiдзаконними 
актами. Така ситуацiя дає можливiсть органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам 
господарювання тлумачити дiюче законодавство неоднозначно, що приводить до нестабiльностi пра-
вового регулювання.  

Недостатня розвиненiсть судової системи ускладнює отримання судових рiшень в короткi термiни. 
Вплинути на дiяльнiсть Товариства можуть змiни в податковому, митному законодавствi, в сферi 

валютного регулювання тощо. 
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 

порушення законодавства 
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на основi та у вiдповiдностi з чинним законодавством Украї-

ни, а також Статутом.  
Товариство здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть як суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi, у 

вiдповiдностi з метою i в межах предмету своєї дiяльностi. 
На протязi 2009 року Товариством фактично було сплачено 6 511,07 грн штрафних санкцiй (пеня) 

за порушення грошових зобов'язань. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капі-

талу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців еміте-
нта 

Полiтика Товариства з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною зага-
льної полiтики та стратегiї Товариства, орiєнтованих на збiльшення обсягiв виробництва, покращення 
якостi продукцiї, економiї виробничих витрат та вiдповiдно - збiльшення прибутку. Фiнансова стратегiя 
Товариства направлена на виконання трьох цiлей: 

- забезпечення Товариства необхiдними грошовими коштами i на цiй основi - його стабiльностi та 
лiквiдностi; 

- забезпечення його рентабельностi та отримання максимального прибутку; 
- задоволення матерiальних та соцiальних потреб його працiвникiв. Об'єм виробництва та ре-

алiзацiї продукцiї, пiдвищення її якостi безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток i рен-
табельнiсть Товариства. 

Прибуток - основне джерело фiнансування приросту оборотних коштiв, оновлення та розширення 
виробництва, соцiального розвитку Товариства, а також найважливiше джерело формування прибут-
кової частини бюджетiв рiзних рiвнiв. У ринковiй економiцi основною метою фiнансово-господарської 



дiяльностi Товариства є випуск рентабельної продукцiї, отримання прибутку та планомiрне, 
рацiональне його використання. Максималiзацiя прибутку в зв'язку з цим є першорядним завданням 
Товариства. На величину прибутку у виробничiй дiяльностi впливають чинники суб'єктивного характе-
ру та об'єктивнi, не залежнi вiд дiяльностi господарського об'єкту. За пiдсумками роботи за 2009 р. То-
вариство та його пiдроздiли отримали 131 910 тис. грн. валового прибутку. 

За наслiдками дiяльностi за 2009 рiк було отримано валовому прибутку менше на 671 408 тис. грн., 
чим за вiдповiдний перiод попереднього року. Причиною є падiння обсягiв виробництва та зростання 
собiвартостi продукцiї у зв'язку iз зростанням цiн на сировину, основнi матерiали, паливно-енергетичнi 
ресурси.  

Зниження обсягiв вiдвантаження не дозволило виконати план по чистому доходу вiд реалiзацiї 
продукцiї. У результатi, за 2009 рiк вiн склав 2 млрд. 890 млн.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 
склала 2 млрд. 758 млн.грн. Додатково негативно вплинули коливання валютних курсiв. Збитки вiд 
курсових рiзниць були хоч i значно меншi, нiж за 4-й квартал 2008 року, але, проте, склали за минулий 
рiк 67 млн. грн. В результатi, вiд звичайної дiяльностi Товариство отримало збитки до оподаткування в 
сумi 389 млн.грн. Сума чистих збиткiв склала 356 555 тис. грн. Товариство працювало iз збитками 
впродовж всiх чотирьох кварталiв минулого року, хоча в другому пiврiччi результати почали вiдчутно 
полiпшуватися, що стало наслiдком як зростання об'ємiв продажiв, так i реалiзацiї заходiв щодо ско-
рочення витрат.  

На звiтну дату валюта балансу в порiвняннi з початком року збiльшилася на 761 млн.грн. i склала 5 
млрд. 434 млн.грн. При цьому сталися змiни в структурi балансу. У активi iстотно збiльшилася вартiсть 
основних засобiв за рахунок переоцiнки основних фондiв на 01.01.09 i зменшилася вартiсть оборотних 
активiв за рахунок зниження всiх видiв виробничих запасiв i дебiторської заборгованостi за послуги на 
суму 640 млн.грн. Дане скорочення було пов'язане як iз зниженням обсягiв виробництва, так i з 
цiлеспрямованою роботою по пiдвищенню лiквiдностi Товариства. 

 У пасивi вiдмiчається значне збiльшення додаткового капiталу за рахунок iндексацiї основних за-
собiв, а також збiльшення суми поточних зобов'язань. Зростання поточних зобов'язань викликане як 
наближенням термiнiв розрахункiв по кредитах, внаслiдок чого суми заборгованостi перемiстилися з 
довгострокових в поточнi зобов'язання, так i наполегливою роботою по подовженню термiнiв оплат 
нашим   постачальникам для вирiшення завдань забезпечення лiквiдностi. Проте при негативному 
фiнансовому результатi за рiк, у Товариства виросла на 40 млн.грн. сума нерозподiленого прибутку. 
Цей факт має пiд собою суто бухгалтерську природу i пов'язаний з амортизацiєю резерву переоцiнки 
по П(С)БО №7 на суму 397 млн.грн. за 2009 рiк. 

 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Товариство в процесi ведення господарської дiяльностi укладає договори (контракти). Термiн дiї 

договорiв переважно складає один календарний рiк. Проте iснує значна кiлькiсть довгострокових дого-
ворiв без зазначення загальної суми договору, та договорiв, строк виконання яких передбачений у на-
ступному звiтному перiодi. Тому, на кiнець звiтного перiоду всi договори, якi були укладенi на початку 
звiтного перiоду є виконаними, або знаходяться на стадiї виконання. 

 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробницт-

ва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути 
на діяльність емітента в майбутньому) 

В Товариствi послiдовно реалiзується стратегiя технiчного та економiчного розвитку, яка направле-
на на пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї i змiцнення позицiй Товариства на ключових рин-
ках. Її основнi напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, модернiзацiя обладнання, ро-
зширення сортаменту продукцiї, подальше пiдвищення її якостi, експлуатацiйних та споживчих влас-
тивостей. 

На шляху розширення асортименту продукцiї було запроваджено виробництво труб обсадних групи 
мiцностi Q125 згiдно стандарту API 5CT та труб нафтогазопровiдних згiдно стандарту X80Q згiдно 
стандарту API 5L. Необхiдно вiдзначити, що на початку 2010 року Товариство отримало лiцензiї на 
право нанесення офiцiйної Монограми API на вказанi новi види труб. 

На протязi 2010 року фахiвцями Товариства буде продовжуватися вiдпрацювання технологiї виро-
бництва обсадних труб груп мiцностi C90 i T95 з пiдвищеними антикорозiйними властивостями за ста-
ндартами ДСТУ ISO 11960:2006 i API 5CT для роботи у високосiрчистому середовищi.  

У 2010 роцi розпочато проведення науково-дослiдних робiт з освоєння виробництва нафтогазоп-
ровiдних магiстральних труб для роботи у морi та у високосiрчистому середовищi за стандартом API 
5L. В цей час виготовленi дослiднi зразки продукцiї, якi проходять випробування на сiрководневе 
розтрiскування у спецiалiзованiй незалежнiй лабораторiї. 

Розширення асортименту обсадних труб буде також збiльшуватися у зв`язку з вводом в дiю з 
01.03.2010 року стандартiв Росiйської Федерацiї ГОСТ Р 53365 i ГОСТ Р 53366. 

У секторi продукцiї для залiзничного транспорту зберiгається тенденцiя збiльшення частки ме-
ханiчно обробленої колiсної продукцiї для рухомого складу залiзниць держав СНД i далекого за-
рубiжжя, продовження освоєння виробництва центрiв колiсних катаних механiчно оброблених замiсть 



вилитих центрiв, якi застосовуються зараз. Катанi центри вiдрiзняються високими якiсними характери-
стиками та пiдвищеним ресурсом експлуатацiї. Також буде збiльшена кiлькiсть типорозмiрiв 
суцiльнокатаних механiчно оброблених колiс для залiзниць Європи. 

Розвиток системи управлiння якiстю здiйснюється шляхом переходу на нову версiю стандарту ISO 
9001, який видано у 2008 роцi i ДСТУ ISO 9001-2009. У напрямку розвитку виробництва колiсної про-
дукцiї вiдбувається впровадження вимог нового мiжнародного стандарту виробникiв залiзничної про-
дукцiї IRIS, що дозволяє отримати квалiфiкацiю та визнання у провiдних виробникiв залiзничної 
технiки Європи - SIEMENS, ALTSTOM, BOMBARDIER. 

 
ОПИС IСТОТНИХ ФАКТОРIВ, ЯКI МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ДIЯЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТА В МАЙБУТ-

НЬОМУ. 
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства загальнодержавного масштабу: 

скрутна економiчна ситуацiя, яка склалася в Українi, практична вiдсутнiсть платоспроможностi спожи-
вачiв, не ритмiчне постачання сировини, криза, що охопила машинобудування, будiвництво та iншi 
галузi, пiдвищення цiн на газ, сировину, тарифiв на перевезення вантажiв залiзницею. 

Iстотними факторами, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства є: 
- змiна потреби на основних ринках збуту в країнах СНД. Досвiд показує, що дiяльнiсть Товариства 

знаходиться пiд впливом циклiчних коливань та пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних 
умов, впевненостi та доходiв споживачiв, рiвня попиту на продукцiю Товариства, наявностi джерел 
фiнансування та вартостi кредитiв; 

- нестiйкiсть податкової полiтики, недостатнє врахування iнтересiв промислових пiдприємств в по-
датковому кодексi України. Ця проблема може призвести до втрати потенцiйних споживачiв, а у де-
яких випадках i цiлих ринкiв збуту; до виникнення дефiциту власних обiгових коштiв; до зростання 
дебiторської заборгованостi; 

- введення Європейською комiсiєю жорстких антидемпiнгових мит на постачання українськими ви-
робниками труб в країни Європейського Союзу;  

- об'єктивнi процеси витiснення сталевих труб з сегменту малого й середнього дiаметра пластико-
вими трубами. Зараз ця проблема не представляється першорядною для українського виробника, 
проте в середньостроковiй перспективi безперечнi конкурентнi переваги пластикових труб (вага, 
вiдносна простота установки i замiни, цiна) можуть привести до часткового поглинання цiєю про-
дукцiєю ринку труб малого й середнього дiаметра. 

Дiяльнiсть в межах ринкової економiки у всiх її формах i видах пов'язана з певними ризиками, 
ступiнь яких є досить великим в Українi. Це пов'язано з недостатнiм рiвнем ринкових вiдносин, недос-
коналiстю законодавства, соцiально-полiтичними проблемами та iншими факторами.  

На дiяльнiсть Товариства можуть вплинути наступнi ризики: 
1. Нестабiльнiсть законодавства, у т.ч. змiна податкової полiтики. 
2. Погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi.  
3. Рiзке збiльшення вартостi позикових коштiв.  
4. Зростання цiн на газ, що займає значну частку в собiвартостi продукцiї. Ризик зменшується за-

вдяки роботi по впровадженню енергозберiгаючих технологiй, переходу на альтернативнi види пали-
ва. 

5. Зниження ефективностi й продуктивностi працi, байдужiсть до якостi продукцiї, що виробляється.  
6. Забруднення навколишнього природного середовища викидами пилу, зливовими та дренажними 

водами. Модернiзацiя та замiна зношеного обладнання в основних цехах приведе до полiпшення еко-
логiчної ситуацiї, як на Товариствi так i в регiонi.  

7. Досить великi витрати на утримання соцiальної сфери. Чiтко невизначений та незформований 
соцiальний пакет.  

8. Форс-мажорнi обставини. Цей ризик мiнiмiзується шляхом страхування засобiв виробництва, пе-
ревезення товарної продукцiї тощо. 

Також фактором ризику можна вважати частi та, в багатьох випадках, безпiдставнi втручання дер-
жавних органiв у дiяльнiсть Товариства. 

 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 
У нинiшнiх умовах технiчне переозброєння - основна умова конкурентоздатностi продукцiї на 

свiтових ринках. У сферi трубного виробництва, де ринки збуту надзвичайно ємнi i надзвичайно конку-
рентнi, питання модернiзацiї виробництва мають особливу актуальнiсть. Процеси впровадження нових 
технологiй i устаткування, розробки й освоєння виробництва нових видiв продукцiї по визначенню по-
виннi бути безупинними. Особливо сьогоднi, коли вимоги споживачiв до якостi й експлуатацiйної 
надiйностi труб постiйно пiдвищуються. 

Згiдно з вимогами системи управлiння якiстю, що побудована на базi мiжнародного стандарту ISO 
9001:2000 та гармонiзована з галузевими специфiкацiями Американського iнституту нафти Q1 та Аме-
риканської асоцiацiї залiзниць M-1003, в Товариствi запроваджено систему проектування та постанов-
ки на виробництво продукцiї згiдно вимог споживачiв. Технiчнi служби та фахiвцi з якостi активно про-
водять монiторинг потреб споживачiв та оцiнку їх задоволеностi. На результатах такого аналiзу базу-



ються цiльовi програми подальшого розвитку технологiчних процесiв та показникiв якостi продукцiї. 
Завдяки виконаним заходам у Товариства з'явились новi можливостi пiдвищити якiсний рiвень про-

понованої продукцiї споживачевi i розширити її сортамент. 
До проведення науково-дослiдних робiт керiвництво активно залучає фахiвцiв наукових установ та 

спецiалiзованих пiдприємств, та завдяки високому рiвню iнженерiв пiдприємства багато робiт з розви-
тку технологiчних процесiв виконується власними силами. 

Основним завданням технiчного розвитку Товариства є дiяльнiсть, спрямована на пiдвищення спо-
живчих властивостей i конкурентноздатностi продукцiї. У цiй концепцiї проводилося фiнансування за-
ходiв, спрямованих на стабiлiзацiю виробничих процесiв, модернiзацiю устаткування, зниження витрат 
на енергоносiї та iнше.  

Протягом звiтного року на науково-дослiднi роботи було витрачено 785 120,00 грн. 
У 2009 роцi було продовжено освоєння типорозмiрiв труб з премiальним з'єднанням UPJ. Також 

розпочато проведення науково-дослiдних робiт з освоєння виробництва нафтогазопровiдних 
магiстральних труб для работи у морi та у високосiрчистому середовищi за стандартом API 5L. Крiм 
того, розпочато вiдпрацювання технологiї виробництва обсадних труб груп мiцностi C90 i T95 з 
пiдвищеними антикорозiйними властивостями за стандартами ДСТУ ISO 11960:2006 i API 5CT для 
роботи у високосiрчистому середовищi.  

Протягом 2009 року фахiвцями Товариства освоєно виробництво обсадних труб групи мiцностi 
Q125 (PSL-2) за стандартом API 5СТ з рiзьбовим з'єднанням газощiльного типу. Почато освоєння ви-
робництва труб для роботи в морi i у високо сiрчистому середовищi за стандартом API 5L.  

У секторi продукцiї для залiзничного транспорту освоєно виробництво центрiв колiсних катаних ме-
ханiчно оброблених для електровозiв i тепловозiв колiї 1520 мм.  

Якiсть продукцiї Товариство розцiнює як одну iз головних умов своєї успiшної роботи i збереження 
лiдируючих позицiй в українськi металургiї. Контроль якостi ведеться на усiх етапах виробничої 
дiяльностi Товариства, починаючи вiд надходження первинної сировини та матерiалiв i закiнчуючи 
випуском готової продукцiї. Повне задоволення потреб замовникiв i iнших зацiкавлених сторiн лежить 
в основi виробничої i збутової полiтики Товариства. Тому на Товариствi впроваджена i функцiонує Си-
стема управлiння якiстю при виробництвi сталi, виготовленнi сталевих труб, залiзничних колiс, 
колiсних центрiв, бандажiв i кiлець.  

Система управлiння якiстю Товариства базується на вимогах мiжнародного стандарту ISO 
9001:2000 i враховує вимоги до систем якостi стандартiв Американського iнституту нафти API 
Specification Q1 та Асоцiацiї американських залiзниць AAR Specification M-1003. 

На сьогоднiшнiй день Система управлiння якiстю сертифiкована: 
- мiжрегiональним науково-iнженерним центром сертифiкацiї систем якостi, труб, балонiв та iншої 

металопродукцiї ДП "ВНIТI-ТЕСТ" на вiдповiднiсть ДСТУ ISO 9001-2001;  
- технiчною iнспекцiєю TUV Rheinland Cert GmbH органу з сертифiкацiї TUV CERT на вiдповiднiсть 

DIN EN ISO 9001:2000;  
- органом з сертифiкацiї систем якостi та продукцiї Американського iнституту нафти на вiдповiднiсть 

API Specification Q1;  
- органом з сертифiкацiї систем якостi та продукцiї Асоцiацiї американських залiзниць на 

вiдповiднiсть AAR Specification M-1003.  
Для перевiрки вiдповiдностi дiяльностi у сферi якостi та пов'язаних з нею наслiдкiв запланованим 

показникам, вимогам, якi пред'являються до Системи управлiння якiстю стандартами та внутрiшнiми 
документами, а також результативностi системи у тому виглядi, в якому вона викладена у Керiвництвi 
з Системи управлiння якiстю на Товариствi проводяться внутрiшнi аудити.  

Окрiм внутрiшнiх аудитiв у поточному роцi у товаровиробничих цехах Товариства заводською 
комiсiєю проводились перевiрки дотримання технологiї та функцiонування Системи управлiння якiстю. 
За виявленими порушеннями приймалися коригуючi та запобiжнi заходи. 

З метою задоволення потреб споживачiв та пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї служби 
Товариства розробляють та впроваджують заходи, якi спрямованi на полiпшення якостi продукцiї, яка 
випускається i удосконалення Системи управлiння якiстю. Для досягнення поставленої мети викорис-
товується аналiз наступної iнформацiї: вимоги стандартiв, якi пiдвищуються на продукцiю та систему 
якостi, додатковi вимоги споживачiв, результати внутрiшнiх i зовнiшнiх аудитiв, технiчних наглядiв, ре-
зультати статистичного контролю вихiдних даних процесiв Системи. 

Товариство i надалi продовжуватиме роботу з покращення якостi своєї продукцiї, пошуку нових 
ринкiв збуту й модернiзацiї iнформацiйних технологiй, щоб краще розумiти ринок та закрiпити 
мiжнародну репутацiю Товариства. Ця стратегiя дозволить Товариству зберегти конкурентоспро-
можнiсть на мiжнародних ринках завдяки високiй якостi продукцiї Товариства та доброму розумiнню 
потреб споживача.  

 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємс-

тва або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір 
позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). 
У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Товариство веде господарську дiяльнiсть i стикається з низкою проблем, якi приводять до судових 



справ, проте бiльшiсть з них стосується поточних питань дiяльностi. Проте суми позовiв не перевищу-
ють встановленого розмiру, що може суттєво вплинути на результати господарської або фiнансової 
дiяльностi Товариства. Члени Спостережної ради, Правлiння, iншi посадовi особи емiтента не висту-
пають учасниками судових процесiв чи процедур досудового врегулювання спору. 

 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та ре-

зультатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз 
господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

На звiтну дату валюта балансу в порiвняннi з 01 сiчня 2008 року збiльшилася на суму 761 млн. грн. 
i склала 5 434 млн. грн. При цьому вiдбулися змiни в структурi балансу. У активi збiльшилася вартiсть 
основних засобiв на суму 1 525 млн.грн за рахунок переоцiнки основних фондiв на 01.01.09 i зменши-
лася вартiсть оборотних активiв, зокрема за рахунок зниження виробничих запасiв, незавершеного 
виробництва, готової продукцiї i дебiторської заборгованостi за товари, роботи i послуги на суму 640 
млн.грн. На вартiсть оборотних активiв вплинуло зниження обсягiв виробництва i реалiзацiї продукцiї, 
пов'язане з наслiдками свiтової фiнансової i економiчної кризи, зменшенням попиту на продукцiю То-
вариства. 

 У пасивi наголошується значне збiльшення додаткового капiталу за рахунок iндексацiї основних 
засобiв, а також збiльшення суми поточних зобов'язань.  

Загальнi зобов'язання Товариства на кiнець 2009 року склали 2 457 млн.грн., з них 20% - це забор-
гованiсть за довгостроковими зобов'язаннями. Поточнi зобов'язання за 2009 рiк збiльшилися на 883 
млн.грн. у зв'язку з початком термiнiв погашення довгострокової позики в 2010 роцi i склали на кiнець 
рокiв 1 975 млн.грн. або 80% вiд суми загальних зобов'язань.  

Для оцiнки фiнансового стану Товариство використовує такi показники, як коефiцiєнт автономiї 
(платоспроможностi), коефiцiєнт поточної лiквiдностi, коефiцiєнт валового прибутку. Коефiцiєнт авто-
номiї рiвний 0,54, вiн збiльшився в порiвняннi з попереднiм перiодом i знаходиться в межах норми, що 
говорить про фiнансову незалежнiсть Товариства, зниження ризику фiнансових труднощiв в майбутнiх 
перiодах. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi рiвний 1,2. Вiн показує, що у Товариства досить засобiв, якi 
можуть бути використанi для погашення короткострокових зобов'язань. Коефiцiєнт валового прибутку 
за рiк, на жаль, знизився i складає 4,6%, що пов'язане з впливом свiтової економiчної кризи.  

Модернiзацiя та технiчне переозброєння виробництва є на сьогоднiшнiй день одним iз найваж-
ливiших, i, мабуть, ключових факторiв змiцнення позицiй пiдприємства як на внутрiшньому ринку тру-
бної й колiсно-бандажної продукцiї, так i на зовнiшнiх ринках. Для того щоб процес модернiзацiї поту-
жностей був по-справжньому ефективним - як для тактичних цiлей збiльшення вiдвантажень сьогоднi, 
так i для цiлей довгострокової присутностi на ринку - важливо правильно вибрати напрямки технiчного 
переозброєння, знайти тi самi "крапки докладання зусиль", якi дозволять одержати вiд модернiзацiї 
максимальний ефект. Основними напрямками цих процесiв є впровадження нових технологiй i устат-
кування, зниження витрат i посилення контролю якостi продукцiї. 

Товариство будує свiй бiзнес на принципах взаємної довiри i пошани до своїх партнерiв, державних 
i регiональних органiв влади i суспiльства в цiлому. Тому соцiальна вiдповiдальнiсть є однiєю з найва-
жливiших складових бiзнесу Товариства. Прiоритетними задачами для Товариства у сферi соцiальної 
вiдповiдальностi є забезпечення безпечних умов працi працiвникiв, захисту здоров'я персоналу Това-
риства i населення, що проживає в районi його дiяльностi, збереження сприятливого навколишнього 
природного середовища, пiдтримка соцiальної i економiчної стабiльностi i iнвестицiйної привабливостi 
регiону своєї присутностi.  

Товариство розумiє, що сьогоднiшнi успiхи пiдприємства досягнутi багато в чому завдяки персона-
лу. Створюючи гiднi умови працi, можливостi для зростання та самореалiзацiї i забезпечуючи 
соцiальну захищенiсть своїм спiвробiтникам, Товариство прагне сформувати висококвалiфiковану i 
згуртовану команду однодумцiв, здатних ефективно вирiшувати бiзнес-задачi, що стоять перед Това-
риством.  

Працюючi, якi зайнятi на роботi зi шкiдливими виробничими факторами, перiодично проходять ме-
дичне дослiдження, отримують засоби iндивiдуального захисту, медикаменти та спецiальне харчуван-
ня. Товариство надає спiвробiтникам пiдприємства i населенню мiста доступ до спортивних секцiй, 
об'єктiв культури i спорту, регулярно фiнансує проведення культурно-масових i спортивних заходiв.  

Товариство усвiдомлює, що створення вiдкритого i чесного бiзнес-середовища в країнi є не-
одмiнною умовою для формування позитивного iмiджу українського бiзнесу в свiтi. Стратегiя Товарис-
тва спирається на строгi морально-етичнi норми ведення бiзнесу i конкуренцiї. ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 
будує чеснi партнерськi вiдносини iз споживачами i постачальниками, надає екологiчно чистi i безпечнi 
продукти та послуги, виконує свої контрактнi зобов'язання своєчасно i в повному об'ємi, має бездоган-
ну дiлову репутацiю та зарекомендувало себе як авторитетний та надiйний партнер.  

 
 
 
 
 



13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН ТА  
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні засо-

би (тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок періоду 
на кінець пері-

оду 
на початок 

періоду 
на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець пері-
оду 

1. Виробничого призна-
чення: 

1 449 683,0 1 357 065,0 0,0 0,0 1 449 683,0 1 357 065,0 

  будівлі та споруди 183 414,0 175 339,0 0,0 0,0 183 414,0 175 339,0 

  машини та обладнан-
ня 

1 215 873,0 1 168 441,0 0,0 0,0 1 215 873,0 1 168 441,0 

  транспортні засоби 19 371,0 10 601,0 0,0 0,0 19 371,0 10 601,0 

  інші 31 025,0 2 684,0 0,0 0,0 31 025,0 2 684,0 

2. Невиробничого приз-
начення: 

9 560,0 5 466,0 0,0 0,0 9 560,0 5 466,0 

  будівлі та споруди 4 146,0 4 233,0 0,0 0,0 4 146,0 4 233,0 

  машини та обладнан-
ня 

222,0 821,0 0,0 0,0 222,0 821,0 

  транспортні засоби 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  інші 5 192,0 412,0 0,0 0,0 5 192,0 412,0 

Усього 1 459 243,0 1 362 531,0 0,0 0,0 1 459 243,0 1 362 531,0 

Опис 

Ефективне використання основних виробничих фондiв впливає на виконання плану ви-
робництва продукцiї та зниження її собiвартостi.  
Первiсна вартiсть основних фондiв за станом на 1 сiчня 2009 року склала 2 004 179 тисяч 
гривень. Протягом року придбанi основнi засоби на суму 32 432 тисяч гривень, вибули 
об'єкти основних засобiв вартiстю 9 857 тисяч гривень. Нараховано амортизацiї основних 
фондiв i нематерiальних активiв  на суму 436 242 тисяч гривень. На кiнець року первiсна 
вартiсть основних засобiв склала 3 558 180 тисяч гривень.   
Робочi машини й устаткування є найбiльш активною частиною основних виробничих 
фондiв, що визначає розмiр i технiчний рiвень виробництва.  
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi Товариство використовує у про-
цесi виробництва або поставки товарiв i надання послуг, надання в оренду або 
здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного 
використання яких бiльше одного року.  
Ступiнь зносу основних фондiв є одним iз ризикiв фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства i має значний вплив на продуктивнiсть працi.  
Основнi засоби Товариства знаходяться в мiсцях їх використання (цехах, виробничих 
пiдроздiлах). Крiм того, будiвлi, споруди i передавальнi пристрої розташованi на землях, 
переданих в постiйне користування або оренду. Товариство не є власником земельних 
дiлянок. Дiлянки використовуються на умовах безтермiнового використання, або оренди у 
мiсцевої влади.   
Для забезпечення контролю за використанням основних засобiв в мiсцях їх експлуатацiї 
кожному об'єкту присвоєний iнвентарний номер i за ним закрiплена матерiально-
вiдповiдальна особа. 
Придбанi (створенi власними силами) основнi засоби зараховуються на баланс за 
первiсною вартiстю. 
Майно Товариства складається з основних фондiв та обiгових коштiв, а також цiнностей, 
вартiсть яких вiдображена в балансi Товариства. 
Товариство є власником: 
- майна, переданого йому засновниками; 
- майна, одержаного в результатi його фiнансово-господарської дiяльностi; 
- одержаних доходiв; 
- iншого майна, набутого на пiдставах, не заборонених законодавством. 
Товариство здiйснює володiння, користування i розпорядження своїм майном у 
вiдповiдностi з цiлями своєї дiяльностi.  
Товариство має право продавати або передавати юридичним особам та громадянам, 
обмiнювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або у 
позику будинки, споруди, обладнання, транспортнi засоби, iнвентар, сировину i iншi ма-
терiальнi цiнностi, що належать йому, а також списувати їх з балансу. 
Офiснi та складськi примiщення, що використовуються Товариство для здiйснення своєї 
фiнансово-господарської дiяльностi, є його власнiстю.  
Виробничi потужностi Товариства є його власнiстю. 
Для забезпечення виконання зобов'язань перед CITIBANK INTERNATIONAL PLC Товари-
ство надає в заставу майно, яке належить йому на правах власностi обладнання вироб-
ничих цехiв. 

 
 



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. 
грн.) 

2 963 393,000 1 812 941,000 

Статутний капітал (тис. грн.) 100 000,000 100 000,000 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 99 230,000 100 000,000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводилася вiдповiдно до методичних рекомендацiй 
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.04р.) та П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого Наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99р. № 87. 
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активi = Необоротнi ак-
тивi + Оборотнi активi + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi 
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доход майбутнiх перiодiв. 

Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним (складеним) капiталом у 2009 
роцi становить 2 863 393 тис.грн Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного 
(складеного) капiталу. Вимоги  п.3. ст.155 Цивiльного кодексу України виконуються. 

 
 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 
 

Види зобов’язань Дата виникнення 
Непогашена 

частина боргу 
(тис. грн.) 

Відсоток за користу-
вання коштами (відсо-

ток річних) 

Дата погашен-
ня 

Кредити банку X 133 412,0 X X 

у тому числі:     

Короткостроковий кредит 30.12.2009 45 515,0 0 29.01.2010 

Короткостроковий кредит 30.12.2009 12 776,0 0 29.01.2010 

Короткостроковий кредит 30.12.2009 68 693,0 0 29.01.2010 

Короткостроковий кредит 30.12.2009 6 428,0 0 29.01.2010 

Зобов’язання за цінними паперами X 0,0 X X 

у тому числі: 
за облігаціями (за кожним власним ви-
пуском): 

X 0,0 X X 

  0,0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0,0 X X 

  0,0 0  

за сертификатами ФОН (за кожним вла-
сним випуском): 

X 0,0 X X 

  0,0 0  

за векселями (всього) X 0,0 X X 

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

X 0,0 X X 

  0,0 0  

за фінансовими інвестиціями в корпора-
тивні права (за кожним видом): 

X 0,0 X X 

  0,0 X  

Податкові зобов’язання X 432 867,0 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,0 X X 

Інші зобов’язання X 716 602,0 X X 

Усього зобов’язань X 2 457 475,0 X X 

Опис 

У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента вiдсутня наступна 
iнформацiя: 
- у пiдроздiлi "Кредити банку" не вказана iнформацiя про вiдсоток за 
користування коштами (вiдсоток рiчних) тому, що розкриття цiєї 
iнформацiї може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть 
Товариства;  
-  у пiдроздiлi "Зобов'язання за цiнними паперами", а саме за 
облiгацiями; за iпотечними цiнними паперами; за сертифiкатами 
ФОН (за кожним власним випуском) та за iншими цiнними паперами 
(у тому числi за похiдними цiнними паперами) вiдсутня iнформацiя 
про зобов'язання емiтента, тому що Товариство не має цих зобов'я-
зань на пiдставi того, що Товариство не здiйснювало випускiв вище 
перелiчених цiнних паперiв.   
У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими 
iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)" вiдсутня 
iнформацiя про зобов'язання емiтента за фiнансовими iнвестицiями 
в корпоративнi права тому, що Товариство не має цих зобов'язань. 



 
 
 

15. ВІДОМОСТІ ЩОДО ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ВИНИКАЛА ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ 

 
Дата вини-
кнення по-

дії 

Дата оприлюднення 
Повідомлення у 

стрічці новин 
Вид інформації 

1 2 3 

12.01.2009 14.01.2009 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 
відсотків активів емітента 

16.04.2009 17.04.2009 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

02.10.2009 05.10.2009 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 від-
сотків активів емітента 

21.10.2009 22.10.2009 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 від-
сотків активів емітента 

12.11.2009 13.11.2009 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 від-
сотків активів емітента 

13.11.2009 13.11.2009 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 від-
сотків активів емітента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2007 4 3 

2 2008 3 2 

3 2009 2 1 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 

Реєстратор  X 

Депозитарій  X 

Інше (запи-
шіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах остан-
нього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток X  

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (запи-
шіть) 

 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Внесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень 

 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рі-
шення про дострокове припинення їх повноважень 

 X 

Інше (запи-
шіть) 

1. Затвердження на 2010 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових та майно-
вих порук по зобов'язанням третiх осiб.2. Прийняття рiшення щодо застави ос-
новних фондiв Товариства, iндивiдуальна балансова вартiсть яких дорiвнює або 
перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рiшення щодо застави основних 
фондiв Товариства, сукупна балансова вартiсть яких дорiвнює або перевищує 
252 500 000 гривень.  3. Затвердження укладення Товариством правочинiв, що 
не мають вiдношення до предмету дiяльностi Товариства у випадках коли зага-
льний розмiр зобов'язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи 
кiлькома пов'язаними правочинами перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) 
або еквiвалент в iноземнiй валютi.  

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні) ні 

 
 
 
 



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради 7 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

3 Кількість представників держави 0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?  26 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інші (запи-
шіть) 

У складi Наглядової ради створюються такi постiйнi комiтети: комiтет з питань 
iнвестицiй та стратегiї; комiтет з питань фiнансiв та бюджету. У разi необхiдностi 
Наглядова рада може створювати тимчасовi комiтети для вивчення та 
пiдготовки матерiалiв з окремих питань дiяльностi Товариства, зокрема, комiтет 
з реорганiзацiї, з питань емiсiї цiнних паперiв, з питань оцiнки дiяльностi вико-
навчого органу Товариства. з питань розслiдування порушень посадових осiб та 
iншi. 

Інші (запи-
шіть) 

 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу 
з акціонерами? (так/ні)  так 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інші (запи-
шіть) 

Визначення умов оплати працi членiв Наглядової ради  Статутом Товариства 
вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного това-
риства? 

  Так Ні 

1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

2 Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

3 Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

4 Відсутність конфлікту інтересів  X 

5 Граничний вік  X 

6 Відсутні будь-які вимоги  X 

7 

Інші (запишіть) 
Членами Наглядової ради можуть бути тiльки акцiонери Товари-
ства. Член Наглядової ради не може одночасно бути головою 
або членом Правлiння та (або) Ревiзiйної комiсiї. Головою та 
членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз 
чинним законодавством України заборонено обiймати посади в 
органах управлiння господарських товариств. 

  

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками? 
 



 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внут-
рішніх документів акціонерного товариства 

 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 

X  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне на-
вчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або 
не було обрано нового члена 

 X 

Інше (запи-
шіть) 

Нового члена Наглядової ради було обрано на чергових загальних зборах 
акцiонерiв ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що вiдбулися 16 квiтня 2009 року. 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років?  2 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  
Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

1 Члени правління (директор) ні ні ні 

2 Загальний відділ ні ні ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової ра-
ди) 

ні ні ні 

4 Юридичний відділ (юрист) так ні так 

5 Секретар правління ні ні ні 

6 Секретар загальних зборів ні так ні 

7 Секретар наглядової ради ні ні ні 

8 Корпоративний секретар так ні ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за робо-
ту з акціонерами 

ні ні ні 

10 Інше (запишіть) 
Оригiнали протоколiв зборiв знаходяться у 
Правлiннi Товариства. 

ні ні ні 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загаль-
них зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з 
цих питань? 

 
Загальні збори 

акціонерів 
Наглядова 

рада 
Виконавчий 

орган 

Не належить 
до компетенції 
жодного орга-

ну 

Визначення основних напрямів діяльності (стра-
тегії) 

так так так ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або ба-
лансу або бюджету 

так так ні ні 

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізій-
ної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів правління 

ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 
 Загальні збори Наглядова Виконавчий Не належить 



акціонерів рада орган до компетенції 
жодного орга-

ну 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та роз-
міщення власних акцій 

ні так ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конф-
лікт інтересів 

ні ні ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчо-
го органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонер-
ного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з 
нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів X  

2 Положення про наглядову раду X  

3 Положення про виконавчий орган (правління) X  

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

5 Положення про ревізійну комісію X  

6 Положення про акції акціонерного товариства X  

7 Положення про порядок розподілу прибутку  X 

8 
Інше (запи-
шіть) 

Положення про дивiденди по акцiям ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; Положення 
про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю у ВАТ "IНТЕРПАЙП 
НТЗ" 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

  
Інформація роз-

повсюджується на 
загальних зборах 

Публікується у пре-
сі, оприлюднюється 
в загальнодоступній 
базі даних ДКЦПФР 

про ринок цінних 
паперів 

 Документи 
надаються 

для ознайом-
лення безпо-
середньо в 

акціонерному 
товаристві 

Копії доку-
ментів нада-

ються на 
запит акціо-

нера 

Інформація 
розміщується 

на власній інте-
рнет-сторінці 
акціонерного 
товариства 

1 
Фінансова звітність, 
результати діяльнос-
ті 

так так так так ні 

2 

Інформація про акці-
онерів, які володіють 
10 відсотків та біль-
ше статутного капі-
талу 

ні так ні так ні 

3 
Інформація про 
склад органів управ-
ління товариства 

так так так так ні 

4 
Статут та внутрішні 
документи 

ні ні так так ні 

5 
Протоколи загальних 
зборів акціонерів піс-
ля їх проведення 

ні ні так так ні 

6 
Розмір винагороди 
посадових осіб акці-
онерного товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 
 
 
 
 
 
 



Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товарист-
ва зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

  Так Ні 

1 Не проводились взагалі  X 

2 Менше ніж раз на рік  X 

3 Раз на рік  X 

4 Частіше ніж раз на рік X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Правління або директор  X 

Інше (запи-
шіть) 

Згiдно дiючого законодавства аудиторська перевiрка Товариства раз на рiк є 
обов'язковою. 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше (запи-
шіть) 

У зв'язку iз закiнченням термiну дiї договору.  

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товарист-
ва в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились   

Інше (запи-
шіть) 

Органами Державної податкової iнспекцiї в Днiпропетровськiй областi, 
Спецiалiзованою Державною податковою iнспекцiєю, Фондом соцiального стра-
хування вiд нещасних випадкiв на виробництвi 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків 
голосів 

  

Інше (запи-
шіть) 

Ревiзiйна комiсiя здiйснювала повну перевiрку фiнансово-господарської 
дiяльностi пiд час пiдготовки питань загальних зборiв акцiонерiв щодо затвер-
дження рiчних звiтiв та балансу Товариства.  

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консу-
льтантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  так 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

  Так Ні 

1 Випуск акцій  X 

2 Випуск депозитарних розписок  X 

3 Випуск облігацій  X 

4 Кредити банків X  

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

6 
Інше (запишіть) 
 

 X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 
років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

Не визначились X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж про-
тягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозита-
рній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній сис-
темі України (далі - особа)? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  X 

Не задовольняли умови договору з особою  X 

Особу змінено на вимогу:   

акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запи-
шіть) 

Товариство не змiнювало Реєстратора протягом останнiх трьох рокiв 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлін-
ня? (так/ні)  ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу (прин-
ципiв, правил) корпоративного управлiння ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" не має. 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Опри-
люднення iнформацiї про прийняття Товариством кодексу (принципiв, правил) корпоративного 
управлiння не вiдбувалось, оскiльки кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння ВАТ 
"IНТЕРПАЙП НТЗ" не має. 
 
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому 
акціонерному товаристві? 
Багатотисячний колектив Товариства неодноразово демонстрував свою життєву силу, стiйкiсть, згур-
тованiсть, здатнiсть вирiшувати будь-якi виробничi та технiчнi завдання. Сьогоднi вже нiхто не запере-
чує той факт, що ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є гiдним зразком корпоративної культури. На пiдприємствi 
створена така система корпоративного управлiння, що надiйно захищає iнтереси будь-якого 
акцiонера, дозволяє розвивати виробництво, освоювати новi ринки збуту i новi види продукцiї. ВАТ 
"IНТЕРПАЙП НТЗ" - одне з небагатьох акцiонерних товариств, що виплачують доходи акцiонерам по 
своїх цiнних паперах. Товариство зацiкавлене в тому, щоб його акцiонери, потенцiйнi iнвестори, кре-



дитори, вчасно одержували повну та достовiрну iнформацiю з усiх питань, що стосується дiяльностi 
Товариства, вiд самого Товариства. Для цього розроблена концепцiя забезпечення доступу до 
iнформацiї всiх зацiкавлених осiб з використанням Iнтернет-ресурсiв, публiкацiй у перiодичних видан-
нях, загальнодоступної iнформацiйної бази даних Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ри-
нку. Товариство вiдкрите для iнвесторiв та ми розумiємо, що сьогоднi зовнiшнi iнвестицiї можуть стати 
додатковим джерелом засобiв для удосконалення процесу виробництва, пiдвищення конкурентоспро-
можностi нашої продукцiї та розвитку Товариства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

№ з/п  Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натураль-
ній формі 
(фізична 
од.вим.) 

у грошовій формі 
(тис. грн.) 

у відсотках до 
всієї виробле-
ної продукції 

у натураль-
ній формі 
(фізична 
од.вим.) 

у грошовій формі  
(тис. грн.) 

у відсотках до всієї реалізова-
ної продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Колеса суцiльнокатанi 79 357 818 058,0 30,40 86 306 890 746,0 30,80 

2 Труби гарячекатанi 103 157 645 071,0 23,00 106 260 665 516,0 23,00 

3 Труби обсаднi 132 565 1 043 231,0 38,80 139 351 1 123 878,0 38,90 

4 Iнша продукцiя та послуги - 179 749,00 7,80 - 209 420,00 7,30 

 
 
 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

№з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної со-

бівартості реалізованої 
продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi затрати 65 

2 Витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи 8,9 

3 Амортизацiя 16,6 

4 Iншi витрати 9,5 

 

 



КОДИ 

Дата 31.12.2009 

Підприємство 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 05393116 

Територія Дніпропетровська область, Iндустрiальний за КОАТУУ 1210137200 

Форма власності Приватна власнiсть за КФВ 10 

Орган державного 
управління 

Акціонерні товариства відкритого типу,створені на основі 
державних підприємств  

за СПОДУ 6024 

Галузь Виробництво труб за ЗКГНГ 12140 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво сталевих труб 
за КВЕД 27.22.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса 
Україна Дніпропетровська обл. Iндустрiальний р-н 49081 
м. Днiпропетровськ вул. Столєтова, 21 

 
 

БАЛАНС (КОНСОЛІДОВАНИЙ) 
СТАНОМ НА 31.12.2009 P. 

 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

    залишкова вартість 010 5 882 5 558 

    первісна вартість 011 7 149 8 030 

    накопичена амортизація 012 ( 1 267 ) ( 2 472 ) 

Незавершене будівництво 020 85 128 111 236 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 1 368 960 2 893 718 

    первісна вартість 031 2 004 179 3 558 180 

    знос 032 ( 635 219 ) ( 664 462 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

040 0 146 

    інші фінансові інвестиції 045 473 327 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 434 313 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної неру-
хомості 

055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 284 375 25 857 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 1 745 252 3 037 155 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 369 994 220 785 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 192 903 123 602 

Готова продукція 130 233 068 95 694 

Товари 140 5 163 4 962 



 
1 2 3 4 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 1 491 783 1 207 917 

    первісна вартість 161 1 491 783 1 207 917 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками:    

    за бюджетом 170 249 087 234 993 

    за виданими авансами 180 91 189 248 684 

    з нарахованих доходів 190 116 112 

    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 18 524 30 555 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 92 044 400 

    у т. ч. в касі 231 20 19 

    в іноземній валюті 240 103 925 176 864 

Інші оборотні активи 250 73 725 49 733 

Усього за розділом II 260 2 921 521 2 394 301 

III. Витрати майбутніх періодів 270 6 514 2 431 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 4 673 287 5 433 887 

 
 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок звіт-
ного періоду 

На кінець звіт-
ного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 100 000 100 000 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 36 918 36 918 

Інший додатковий капітал 330 509 207 1 621 376 

Резервний капітал 340 20 015 20 015 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 145 834 1 185 854 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 770 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього а розділом I 380 1 811 974 2 963 393 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 17 535 13 019 

Інші забезпечення 410 0 0 

Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0 

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у стра-
хових резерва 

416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

Усього за розділом II 430 17 535 13 019 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440 93 170 55 211 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 1 366 981 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 291 181 425 896 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 998 

Усього за розділом ІІІ 480 1 751 332 482 105 

IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 133 743 133 412 

Поточна заборгованість за довгостроковими зо-
бов’язаннями 

510 0 1 119 383 

 



1 2 3 4 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 536 101 294 722 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

    з одержаних авансів 540 324 519 322 620 

    з бюджетом 550 8 062 6 971 

    з позабюджетних платежів 560 3 631 791 

    зі страхування 570 3 951 5 680 

    з оплати праці 580 10 506 13 278 

    з учасниками 590 5 167 5 056 

    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобовязання 610 66 766 73 457 

Усього за розділом IV 620 1 092 446 1 975 370 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 4 673 287 5 433 887 

 

Примітки:  
Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є календарний рiк. 
Фiнансова звiтнiсть, що надається, грунтується на принципах i способах розкриття iнформацiї, якi регу-

люються нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, якi застосовуються, починаючи iз 
сiчня 2000 року. 

Основнi допущення - принцип нарахування та безперервностi. 
Звiтнiсть Товариства консолiдована шляхом включення статей фiнансової звiтностi ТОВ "Вапняна фабри-

ка". 
Основа вимiру елементiв фiнансових звiтiв - первiсна вартiсть (за винятком статтi "Основнi засоби"). 
Активи визнаються у розмiрi грошових коштiв або справедливої вартостi iнших витрат на їхнє придбання. 
Зобов`язання визнаються у розмiрi надходження отриманного в обмiн на зобов`язання. 
Активи та зобов`язання розмежованi в балансi, як довгостроковi та поточнi. 
Облiк активiв Товариства класифiкується: 
- необоротнi активи; 
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї; 
- запаси; 
- дебiторська заборгованнiсть; 
- грошовi кошти. 
У статтi "Основнi засоби" наводиться вартiсть власних основних засобiв та вартiсть iнших необоротних 

матерiальних активiв. У цiй статтi наводяться окремо первiсна(переоцiнена) вартiсть, сума зносу основних за-
собiв та їх залишкова вартiсть. Основнi засоби при зарахуваннi на баланс визначаються активом за первiсною 
вартiстю. До пiдсумку балансу включається залишкова вартiсть, яка визначається як рiзниця мiж первiсною (пе-
реоцiненою) вартiстю основних засобiв i сумою їх зносу на дату балансу. 

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшена на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єкта (мо-
дернiзацiя, дообладнання, реконструкцiя i т.д.). 

Вiдповiдно до облiкової полiтики встановлено вартiснi ознаки предметiв, що входять до складу ма-
лоцiнних необоротних матерiальних активiв - 1000 гривен. 

Переоцiнка основних засобiв проведена станом на 01 сiчня 2009 року. На дату балансу Товариство не 
оцiнювало наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi активiв. 

З метою визначення справедливої вартостi необоротних активiв пiдприємством здiйснена переоцiнка 
об'єктiв основних засобiв та капiтальних iнвестицiй станом на 01 сiчня 2009 року. 

Переоцiнку, станом на 01.01.2009 г. проводило ПП "Золотий лев" на пiдставi сертифiкату суб`єкта 
оцiнювальної дiяльностi № 6425/07 вiд 28.12.2007р. 

Для зближення показникiв звiтностi за П(С)БО та МСБО, Товариство провело переоцiнку основних за-
собiв, користуючись методом елiмiнацiї, згiдно з вимогами МСФЗ. 

Залишки резервiв було скориговано у розмiрах, облiкованих згiдно з МСФЗ. 
Прибуток i збитки вiд вибуття основних засобiв вiдображено у "Звiтi про фiнансовi результати" у складi 

операцiйних доходiв та витрат. 
Основнi фонди Товариства надаються у заставу з метою забезпечення зобов'язань Товариства або по-

в'язаних сторiн. 
У статтi "Незавершене будiвництво" вiдображена вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у 

будiвництво, створення, виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання необоротних активiв (включаю-
чи необоротнi матерiальнi активи, призначенi для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються 
пiдприємством, а також авансовi платежi для фiнансування капiтального будiвництва.  

 



Нематерiальнi активи, врахованi в балансi за первiсною вартiстю за мiнусом амортизацiї. Нарахування 
амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом термiну їх корисного використання, яка встановлю-
ється в момент визнання активу iз застосуванням прямолiнiйного методу. 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковано за первiсною собiвартiстю та класифiковано як "Iншi довго-
строковi фiнансовi iнвестицiї". Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства класифiковано як 
"Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi". 

Сума вiдстроченого податкового активу та вiдстроченого податкового зобов'язання визнана, в значнiй 
мiрi, вiд тимчасових рiзниць в обчисленi балансової вартостi основних засобiв у бухгалтерському та податково-
му облiку, що ймовiрно будуть оподаткованi прибутком. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 
зобов'язання розрахованi згiдно вимог МСБО, якi незаперечують вимогам П(С)БО.  

Придбанi та виробленi запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. 
Оцiнка вибуття незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв та готової продукцiї здiйснюється за мето-

дом середньозваженої, iнших видiв запасiв - за методом FIFO. 
Транспортно-заготовiтельнi витрати (ТЗВ) облiковуються на окремих субрахунках. Якщо не можливо ви-

знати вид запасiв, до якого вони вiдносяться, то в кiнцi мiсяця ТЗВ розподiляються за видами запасiв вiдповiдно 
до вимог П(С) БО 9. 

Вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики, виходячи з принципу обачностi та рiвня iстотностi iнформацiї 
оборотними малоцiнними швидкозношуваними предметами визнаються предмети вартiстю менше 300 грн. не-
залежно вiд термiну їх використання. Вартiсть малоцiнних швидкозношуваних предметiв при передачi в експлу-
атацiю виключають зi складу активiв. 

Запаси готової продукцiї вiдображенi в балансi за виробничою собiвартiстю. 
Вартiсть незавершеного виробництва включає прямi й виробничi накладнi витрати. 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги вiдображена в балансi за чистою реалiзацiйною 

вартiстю. Величина резерву сумнiвних боргiв вiдповiдно до облiкової полiтики визначається за методом викори-
стання абсолютної суми сумнiвної заборгованностi. 

Грошовi кошти включають суму грошей готiвкою та кошти на розрахункових рахунках i депозитах до запи-
тання, суми в iноземних валютах перерахованi за курсом НБУ на дату складання звiту. 

У складi статтi "Грошовi кошти" вiдображено грошовi кошти у сумi 12 000 000 євро, якi розмiщено як 
банкiвський вклад. Товариством укладено договiр застави майнових прав на цей банкiвський вклад. 

Зобовязання облiковуються в балансi при визнаннi активiв або витрат у результатi минулих операцiй та 
подiй i класифiкуються як: 

- забезпечення наступних витрат i платежiв; 
- довгостроковi кредити банкiв, iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання, вiдсроченi податковi зобов'я-

зання, iншi довгостроковi зобов'язання; 
- короткостроковi кредити банкiв; векселi виданi; кредиторська заборгованнiсть за товари, роботи i послу-

ги; 
- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв, з бюджетом, з позабюджетних платежiв, зi 

страхування, з оплати працi, з учасниками, iншi поточнi зобов'язання. 
Забезпечення наступних витрат i платежiв враховуються за цiльовим призначенням й обчислюються як 

резерви на оплату вiдпусток. 
Власний капiтал визначається статутним i резервним фондами, сумою емiсiйного доходу та iншим додат-

ковим капiталом. 
За статтею "Iнший додатковiй капiтал" облiковується резерв дооцiнок. У 2009 роцi була рекласифiкована 

незамортизирована частина резерву переоцiнки основних засобiв, сформованого 1 сiчня 2007 року згiдно з ви-
могами IFRS 1, у сумi 389837 тис.грн. та збiльшено нерозподiлений прибуток на цю суму. 

Операцiї пов'язаних сторiн вiдображаються в облiку на рiвнi групи "IНТЕРПАЙП". 
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (КОНСОЛІДОВАНИЙ) 
ЗА 2009 РІК 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010 3 137 663 6 087 046 

Податок на додану вартість 015 ( 233 818 ) ( 374 046 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 14 285 ) ( 22 758 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 2 889 560 5 690 242 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 2 757 650 ) ( 4 882 924 ) 

Валовий прибуток: 
   прибуток 

050 131 910 807 318 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 1 191 397 2 312 384 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 184 096 ) ( 162 301 ) 

Витрати на збут 080 ( 173 255 ) ( 403 208 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 1 257 605 ) ( 2 651 137 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних акти-
вів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслі-
док сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 

100 0 0 

    збиток 105 ( 291 649 ) ( 96 944 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи 130 16 622 8 583 

Фінансові витрати 140 ( 107 144 ) ( 99 456 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 6 846 ) ( 14 909 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 

165 0 0 

 

 



 
1 2 3 4 

Фінансові результати від звичайної діяльності до опода-
ткування: 
   прибуток 

170 0 0 

    збиток 175 ( 389 017 ) ( 202 726 ) 

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або при-
буток від переоцінки необоротних активів та групи ви-
буття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

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

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  32 462 94 107 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 

190 0 0 

    збиток 195 ( 356 555 ) ( 108 619 ) 

Надзвичайні: 
   доходи 

200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 
   прибуток 

220 0 0 

    збиток 225 ( 356 555 ) ( 108 619 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 
 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний пе-

ріод 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 2 070 179 4 359 367 

Витрати на оплату праці 240 202 700 263 147 

Відрахування на соціальні заходи 250 76 554 120 775 

Амортизація 260 462 711 204 683 

Інші операційні витрати 270 352 273 574 214 

Разом 280 3 164 417 5 522 186 

 
 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний пе-

ріод 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 399903859 153164126 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 399903859 153164126 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,89261 0,72 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

330 0,89261 0,72 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

 

 
Примітки:  
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання влас-

ного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка 
доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визнається вiдповiдно до принципу нарахування й вiдповiдностi. 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається при вiдвантаженнi продукцiї. 
Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зi ступеню завершеностi операцiй з надання 

послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Оцiнка ступеню заверше-



ностi операцiї з надання послуг проводиться шляхом вивченням виконаної роботи. 
Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку на:  
1) дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг: 
- iншi операцiйнi доходи; 
- фiнансовi доходи; 
- iншi доходи. 
2) надзвичайнi доходи. 
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати на пiдставi безпосереднього зв'язку мiж понесеними 

витратами та признанням доходу. 
Витрати визнаються й у тих випадках, коли майбутнi економiчнi вигоди перестають вiдповiдати вимогам 

для визнання їх у балансi як активу. 
Витрати по вiдсоткам за кредити, залученi для забезпечення господарської дiяльностi, Товариство визна-

вало в 2009 роцi фiнансовими витратами виходячи з приоритетностi суттєвостi витрат. 
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (КОНСОЛІДОВАНИЙ) 
ЗА 2009 РІК 

 
Форма N 3  Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття Код За звітний період За попередній період 

Надходження Видаток Надходження Видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

010 0 389 017 0 202 726 

Коригування на: 
    амортизацію необоротних 
активів 

020 462 711 X 204 683 X 

    збільшення (зменшення) за-
безпечень 

030 0 4 516 3 906 0 

    збиток (прибуток) від нереалі-
зованих курсових різниць 

040 63 925 65 225 9 119 21 708 

    збиток (прибуток) від неопе-
раційної діяльності 

050 0 9 776 6 326 0 

Витрати на сплату відсотків 060 107 144 X 99 456 X 

Прибуток (збиток) від операцій-
ної діяльності до зміни в чистих 
оборотних активах 

070 165 246 0 99 056 0 

Зменшення (збільшення): 
    оборотних активів 

080 553 401 0 0 68 887 

    витрат майбутніх періодів 090 4 083 0 4 449 0 

Збільшення (зменшення): 
    поточних зобов’язань 

100 0 234 215 150 044 0 

    доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

120 488 515 0 184 662 0 

Сплачені: 
    відсотки 

130 X 121 173 X 81 952 

    податки на прибуток 140 X 207 X 4 930 

Чистий рух коштів до надзви-
чайних подій 

150 367 135 0 97 780 0 

Рух коштів від надзвичайних 
подій 

160 0 0 0 0 

Чистий рух коштів від операцій-
ної діяльності 

170 367 135 0 97 780 0 

 

 



 
1 2 3 4 5 6 

II. Рух коштів у результаті ін-
вестиційної діяльності 

     

Реалізація: 
    фінансових інвестицій 

180 0 X 8 455 X 

    необоротних активів 190 0 X 5 285 X 

    майнових комплексів 200 0 0 0 0 

Отримані: 
    відсотки 

210 6 865 X 1 906 X 

    дивіденди 220 0 X 0 X 

Інші надходження 230 0 X 0 X 

Придбання: 
    фінансових інвестицій 

240 X 0 X 12 

    необоротних активів 250 X 46 770 X 84 841 

    майнових комплексів 260 X 0 X 0 

Інші платежі 270 X 290 X 156 056 

Чистий рух коштів до надзви-
чайних подій 

280 0 40 195 0 225 263 

Рух коштів від надзвичайних 
подій 

290 0 0 0 0 

Чистий рух коштів від інвести-
ційної діяльності 

300 0 40 195 0 225 263 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

Надходження власного капіталу 310 0 X 89 529 X 

Отримані позики 320 2 586 910 X 1 029 665 X 

Інші надходження 330 1 166 958 X 4 044 922 X 

Погашення позик 340 X 2 907 646 X 755 528 

Сплачені дивіденди 350 X 10 X 323 

Інші платежі 360 X 1 193 157 X 4 110 118 

Чистий рух коштів до надзви-
чайних подій 

370 0 346 945 298 147 0 

Рух коштів від надзвичайних 
подій 

380 0 0 0 0 

Чистий рух коштів від фінансо-
вої діяльності 

390 0 346 945 298 147 0 

Чистий рух коштів за звітній пе-
ріод 

400 0 20 005 170 664 0 

Залишок коштів на початок року 410 195 969 X 12 716 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

420 65 225 63 925 21 708 9 119 

Залишок коштів на кінець року 430 177 264 X 195 969 X 
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (КОНСОЛІДОВАНИЙ) 
 ЗА 2009 РІК  
 

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття 
Код 

рядка 
Статутний 

капітал 
Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок 
року 

 
010 

 
100 000 

 
0 

 
36 918 

 
899 044 

 
20 015 

 
756 964 

 
0 

 
0 

 
1 812 941 

Коригування:           

Зміна облікової політи-
ки 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 -389 837 0 388 870 0 0 -967 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований зали-
шок на початок року 

050 100 000 0 36 918 509 207 20 015 1 145 834 0 0 1 811 974 

Переоцінка активів:           

Дооцінка основних за-
собів 

060 0 0 0 2 204 525 0 0 0 0 2 204 525 

Уцінка основних засо-
бів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 158 160 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 158 160 ) 

Дооцінка незаверше-
ного будівництва 

080 0 0 0 6 615 0 0 0 0 6 615 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 4 932 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 4 932 ) 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дооцінка нематеріаль-
них активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 -935 886 0 396 575 0 0 -539 311 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 -356 555 0 0 -356 555 

Розподіл прибутку:           

Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку 
до статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резе-
рвного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгова-
ності з капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 -770 -770 

Перепродаж викупле-
них акцій (часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викупле-
ний акцій (часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номіналь-
ної вартості акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі:           

Списання невідшкодо-
ваних збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані 
активи 

270 0 0 0 7 0 0 0 0 7 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 1 112 169 0 40 020 0 -770 1 151 419 

Залишок на кінець 
року 

300 100 000 0 36 918 1 621 376 20 015 1 185 854 0 -770 2 963 393 

Примітки: У звiтному перiодi не проводилася додаткова емiсiя акцiй Товариства. 

Акцiї у складi статутного (складеного) капiталу за окремими типами i категорiями: 
- кiлькiсть випущених акцiй становить 400 000 000 простих iменних акцiй, якi повнiстю сплаченi за вартiстю не нижче номiнальної; 
- номiнальна вартiсть одної акцiї - 0,25 грн. 
Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу: 
Пакет акцiй у кiлькостi 110 005 штук, було викуплено у акцiонерiв, вiдповiдно до рiшення Наглядової ради, у лютому 2009 року.  
 Акцiонери Товариства мають право: 
- брати участь в управлiннi справами Товариства в порядку, визначеному даним Статутом;  
- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди). Право на отримання частки прибутку (дивiдендiв) пропорцiйно 

частцi кожного з учасникiв мають особи, якi є акцiонерами Товариства на початок строку виплати дивiдендiв;   
- отримувати всю iнформацiю про свiй особовий рахунок, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане на-

давати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства про його дiяльнiсть, протоколи зборiв; 
- вийти з Товариства в установленому законодавством порядку;  
- отримати частину вартостi майна Товариства у випадку його лiквiдацiї пропорцiйно номiнальнiй вартостi належних їм акцiй Товариства; 
- продати, подарувати, обмiняти, дати пiд заставу, успадкувати, оформити заповiт на всi або частину акцiй, що йому належать; 
- мати переважне право на придбання акцiй подальших емiсiй акцiй Товариства; 
- передати управлiння своїми акцiями (в тiм числi право голосу) iншiй особi; 
- а також iншi будь-якi права передбаченi чинним законодавством.  
Акцiй, якi належать самому пiдприємству, його дочiрнiм i асоцiйованим пiдприємствам не має. 
Засновниками Товариства є держава в особi Фонду державного майна України, iдентифiкацiйний код 00032945, адреса: 01001, м.Київ, вул.Кутузова, 18,9 

та органiзацiя орендарiв Нижньоднiпровського трубопрокатного заводу iменi Карла Лiбкнехта, iдентифiкацiйного коду немає, адреса: 49081, м. Днiпропетровськ, 
вул. Столєтова, 21, зареєстрована розпорядженням виконкому Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв вiд 30.12.1992 р. № 1205-р. 

Станом на 31.12.2009 року у власностi Фонду Державного майна України простих iменних акцiй Товариства не має; у власностi трудового колективу зна-
ходяться 16 623 368 простих iменних акцiй, що складає 4,16 % статутного (складеного) капiталу. 

Станом на 31.12.2009 року у власностi членiв виконавчого органу Товариства знаходяться 14 962 857 акцiй, що складає 3,74 % статутного (складеного) 
капiталу. 

Перелiк осiб, частка яких у статутному (складеному) капiталi Товариства перевищує 5 %: 
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; 
- "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" / "INTERPIPE LIMITED"; 
- "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" / "SALEKS INVESTMENTS LIMITED". 
Акцiй, зарезервованих для випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами не має. 
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (КОНСОЛІДОВАНІ) 
ЗА 2009 PІК 

 

I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів 
Код  

рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло за 
рік 

Переоцінка (дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нараховано 
амортизації 

за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 

накопи-чена 
аморти-

зація 

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-зації 

первісна 
(пере-оцінена 

вартість) 

накопи-чена 
аморти-

зація 

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-зації 

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість) 

накопи-чена 
аморти-

зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування природ-
ними ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні позначен-
ня 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової 
властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з 
ним права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні активи 070 7 149 1 267 881 0 0 0 0 1 205 0 0 0 8 030 2 472 

Разом 080 7 149 1 267 881 0 0 0 0 1 205 0 0 0 8 030 2 472 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права (081) 0 



власності 

  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигну-
вань 

(084) 
0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує об-
меження права власності 

(085) 
0 

 

II. Основні засоби 

Групи основних засобів 
Код  

рядка 

Залишок на початок 
року 

Надій-
шло за 

рік 

Переоцінка (дооцінка 
+, уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нараховано 
амортизації 

за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

у тому числі 

одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в опера-
тивну оренду 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 
знос 

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

перві-
сна 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість 

знос 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 3 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 702 0 0 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на по-
ліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та пере-
давальні пристрої 

120 297 502 125 878 6 072 667 534 44 496 43 38 88 398 0 -133 -207 096 970 932 51 638 0 0 17 960 2 644 

Машини та обладнання 130 1 606 945 463 704 25 322 862 600 163 389 6 809 3 493 333 959 0 6 -382 426 2 488 064 575 133 0 0 19 407 3 594 

Транспортні засоби 140 35 619 25 006 8 2 641 5 606 2 464 1 114 11 082 0 0 -24 940 35 804 15 640 0 0 1 183 505 

Інструменти, прилади, інве-
нтар (меблі) 

150 15 419 5 450 616 2 006 43 270 61 585 0 0 -1 051 17 771 4 966 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 707 636 1 14 5 0 0 57 0 0 -4 722 694 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 42 241 13 624 371 -3 369 3 774 248 105 2 056 0 0 -3 974 38 995 15 375 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 31 26 1 0 0 0 0 1 0 0 0 32 30 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні мате-
ріальні активи 

200 1 400 707 41 0 0 23 12 19 0 0 0 1 418 714 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) спо-
руди 

210 0 0 0 0 0 0 0 10 0 127 2 127 12 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні матеріальні 
активи 

250 613 185 0 0 0 0 0 75 0 0 0 613 260 0 0 0 0 

Разом 260 2 004 179 635 219 32 432 1 521 426 217 313 9 857 4 823 436 242 0 0 -619 489 3 558 180 664 462 0 0 38 550 6 743 

 
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством об-
меження права власності 

(261) 
0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, ре-
конструкція тощо) 

(263) 
0 



  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 108 

  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

 
 
 
 

III. Капітальні інвестиції 
 

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець 

року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 24 671 109 499 

Придбання (виготовлення) основних засо-
бів 

290 1 850 495 

Придбання (виготовлення) інших необорот-
них матеріальних засобів 

300 26 130 

Придбання (створення) нематеріальних 
активів 

310 543 1 112 

Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 

320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 27 090 111 236 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 



 
IV. Фінансові інвестиції 

 

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі 
в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 146 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших під-
приємств 

380 0 327 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 473 0 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю  

(421) 
327 

      за справедливою вартістю (422) 0 

      за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 
0 

      за справедливою вартістю (425) 0 

      за амортизованою собівартістю (426) 0 

 

V. Доходи і витрати 
 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 0 0 

Операційна курсова різниця 450 248 955 307 864 

Реалізація інших оборотних активів 460 37 535 30 827 

Штрафи, пені, неустойки 470 7 130 

Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 

480 1 388 3 255 

Інші операційні доходи і витрати 490 903 512 915 529 

у тому числі:  
відрахування до резерву сумнівних боргів 

491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі 
за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 107 144 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

 



 
1 2 3 4 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 5 852 

Інші доходи і витрати 630 0 994 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послу-
гами) 

(631) 
0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарооб-
мінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості про-
дукції основної діяльності 

(633) 
0 

 
VI. Грошові кошти 

 
Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 19 

Поточний рахунок у банку 650 14 290 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 

660 162 955 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 177 264 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання 
яких обмежено 

(691) 
137 387 

 
VII. Забезпечення і резерви 

 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 
на поча-
ток року 

Збільшення за звіт-
ний рік 

Викорис-
тано  у 

звітному 
році 

Сторновано 
використану 
суму у звіт-
ному році 

Сума очікува-
ного відшко-
дування ви-
трат іншою 

стороною, що 
врахована при 
оцінці забез-

печення 

Залишок на 
кінець року нарахова-

но (ство-
рено) 

додаткові 
відраху-
вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710 17 535 26 092 0 30 608 0 0 13 019 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пен-
сійне забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання гара-
нтійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на реструктуриза-
цію 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання зо-
бов’язань щодо обтяжли-
вих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 780 17 535 26 092 0 30 608 0 0 13 019 

 
VIII. Запаси 

 

Найменування показника 
Код 
ряд-
ка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чи-
стої вартості 
реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 109 949 0 6 878 

Купівельні напівфабрикати та ком-
плектуючі вироби  

810 5 043 0 0 

Паливо 820 12 336 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 1 376 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 

Запасні частини 850 34 062 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані пред-
мети 

880 58 019 0 0 

Незавершене виробництво 890 123 602 0 0 

Готова продукція 900 95 694 0 0 

Товари 910 4 962 0 11 494 

Разом 920 445 043 0 8 072 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  
      відображених за чистою вартістю реа-
лізації  

(921) 
0 

      переданих у переробку (922) 8 571 

      оформлених в заставу (923) 0 

      переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

 
IX. Дебіторська заборгованість 

 

Найменування показника 
Код 
ряд-
ка 

Всього на 
кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  

до 12 міся-
ців 

від 12 до 
18 місяців 

від 18 до 
36 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 

940 1 207 917 1 207 622 295 0 

Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 

950 30 555 29 273 738 544 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 134 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

 
 



X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
 

Найменування показника 
Код ря-

дка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 525 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітно-
му році 

970 97 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийня-
то (позабалансовий рахунок 072) 

980 0 

 

 
XI. Будівельні контракти 

 

Найменування показника 
Код ря-

дка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний 
рік 

1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року:   

 валова замовників 1120 0 

 валова замовникам 1130 0 

 з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 

1160 0 

 

 
XII. Податок на прибуток 

 

Найменування показника 
Код ря-

дка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 201 

Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 

1220 284 375 

 на кінець звітного року 1225 25 857 

Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 

1230 291 181 

 на кінець звітного року 1235 425 896 

Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 

1240 -32 462 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 

1241 201 

     зменшення (збільшення) відстроче-
них       податкових активів 

1242 -25 642 

     збільшення (зменшення) відстроче-
них      податкових зобов’язань 

1243 -7 021 

Відображено у складі власного капіталу - 
усього 

1250 425 896 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 

1251 0 

     зменшення (збільшення) відстроче-
них      податкових активів 

1252 284 160 

     збільшення (зменшення) відстроче-
них      податкових зобов’язань 

1253 141 736 

 

 
 



XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
 

Найменування показника 
Код ря-

дка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 437 447 

Використано за рік - усього 1310 0 

в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 

1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліп-
шення   основних засобів 

1312 0 

 з них машини та обладнання 1313 0 

 придбання (створення) нематеріаль-
них   активів 

1314 0 

 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 

1315 0 

 1316 0 

 1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів 
Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на початок 
року 

надійшло 
за рік 

вибуло за рік нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік 

втрати 
від зме-
ншення 
корисно-

сті 

вигоди 
від від-

новлення 
корисно-

сті 

залишок на кінець 
року 

залишок 
на поча-
ток року 

надійшло 
за рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на кінець 

року 
первісна 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісна 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісна 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в тому числі: 

1410 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   інші довгострокові біологічні ак-
тиви 

1415 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та від-
годівлі 

1421 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані біологі-
чних перетворень (крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі) 

1422 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування 

(1431) 
0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, пер-
вісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утра-
чених унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 
0 

 
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та  

додаткових біологічних активів 

Найменування показника 
Код  

рядка 
Вартість первіс-
ного визнання 

Витрати, пов'я-
зані з біологіч-
ними перетво-

реннями 

Результат від первісного ви-
знання 

Уцінка 
Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

Фінансовий результат (прибуток 
+, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 
первісного ви-

знання та реалі-
зації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

у тому числі:           

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: 
    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи рос-
линництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи тва-
ринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 

 


