Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки:
На пiдставi п.5 глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826 вiдсутня iнформацiя про органи
управлiння емiтента.
Вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що у Товариствi не iснує такої
посади.
У роздiлi "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" не надається "Iнформацiя про облiгацiї емiтента",
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" та
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" тому що Товариство не здiйснювало
випускiв облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв та протягом звiтного перiоду не
проводило викупу власних 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), за вексеями 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.
У роздiлi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента вiдсутня iнформацiя про фiнансову допомогу на
зворотнiй основi тому, що Товариство не має такої фiнансової домоги.
Пiд час виконання програмним забезпеченням функцiї "Перевiрити звiт" було видано протокол
перевiрки з наступними помилками "3) iнформацiя про зобов'язання емiтента: Не заповнене поле "Дата
виникнення" (зобов'язання за облiгацiями), Не заповнене поле "Дата погашення" (зобов'язання за
облiгацiями), Не заповнене поле "Дата виникнення" (зобов'язання за iпотечними цiнними паперами), Не
заповнене поле "Дата погашення" (зобов'язання за iпотечними цiнними паперами), Не заповнене поле
"Дата виникнення" (зобов'язання за сертифiкатами ФОН), Не заповнене поле "Дата погашення"
(зобов'язання за сертифiкатами ФОН), Не заповнене поле "Дата виникнення" (зобов'язання за iншими
цiнними паперами), Не заповнене поле "Дата погашення" (зобов'язання за iншими цiнними паперами)".
Цi поля звiту не заповненi у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства таких зобов'язань.
Вiдсутня iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв, тому що Товариство не здiйснювало
випускiв боргових цiнних паперiв.
Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; Iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття; Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (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 Товариство 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 Товариство сертифiкати ФОН не випускало.
Товариством не здiйснювалися випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй.
Вiдсутнi вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) тому, що на пiдставi п.1 глави 4 роздiлу3 Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013
року №2826 до складу регулярної рiчної iнформацiї включено текст аудиторського висновку (звiт).
У складi регулярної рiчної iнформацiї розкрито фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi, тому роздiл рiчна фiнансова звiтнiсть не заповнювався.
Пiд час виконання програмним забезпеченням функцiї "Перевiрити звiт" було видано протокол
перевiрки з наступними помилками (вiдносно заповнення форми № 3 "Консолiдований звiт про рух
грошових коштiв (за прямим методом)"):
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3195 стовпчик 3 має дорiвнювати: Сума
рядкiв звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3035,
3040, 3045, 3050, 3055, 3095 стовпчик 3 - сума рядкiв 3100, 3105, 3110, 3115, 3135, 3140, 3145, 3150,
3155, 3190 стовпчик 3 (-293978).
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Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3195 стовпчик 4 має дорiвнювати: Сума
рядкiв звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3035,
3040, 3045, 3050, 3055, 3095 стовпчик 4 - сума рядкiв 3100, 3105, 3110, 3115, 3135, 3140, 3145, 3150,
3155, 3190 стовпчик 4 (-624763).
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3295 стовпчик 3 має дорiвнювати: Сума
рядкiв звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3200, 3205, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235,
3250 стовпчик 3 - сума рядкiв 3255, 3260, 3270, 3275, 3280, 3290 стовпчик 3 (-172526).
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3295 стовпчик 4 має дорiвнювати: Сума
рядкiв звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3200, 3205, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235,
3250 стовпчик 4 - сума рядкiв 3255, 3260, 3270, 3275, 3280, 3290 стовпчик 4 (-158757).
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3400 стовпчик 3 має дорiвнювати: Рядок звiту
про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3195 стовпчик 3 + Рядок 3295 стовпчик 3 + Рядок 3395
стовпчик 3 (878206).
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3400 стовпчик 4 має дорiвнювати: Рядок звiту
про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3195 стовпчик 4 + Рядок 3295 стовпчик 4 + Рядок 3395
стовпчик 4 (655729).
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3415 стовпчик 3 має дорiвнювати: Рядок звiту
про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3405 стовпчик 3 + Рядок 3400 стовпчик 3 + Рядок 3410
стовпчик 3 (272025).
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3415 стовпчик 4 має дорiвнювати: Рядок звiту
про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3405 стовпчик 4 + Рядок 3400 стовпчик 4 + Рядок 3410
стовпчик 4 (253556).
Вiдносно заповнення рядiв Форми №3 надаємо наступнi пояснення:
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3195 стовпчик 3 дорiвнює: Сума рядкiв звiту
про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3035, 3040, 3045,
3050, 3055, 3095 стовпчик 3 - сума рядкiв 3100, 3105, 3110, 3115, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3190
стовпчик 3. (6738373+303459+660+1586170+1437290+468+14+10381+1553733)(2545640+246221+165048+161917+6353787+144097+4562+2333254)=(323978), що вiдповiдає рядку
3195 звiту стовпчик 3.
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3195 стовпчик 4 дорiвнює: Сума рядкiв звiту
про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3035, 3040, 3045,
3050, 3055, 3095 стовпчик 4 - сума рядкiв 3100, 3105, 3110, 3115, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3190
стовпчик4.(6926949+429246+414+1163649+935542+320+920+1761186)(3761204+260005+168658+177405+5115260+160094+1771117)=(195517), що вiдповiдає рядку 3195 звiту
стовчик 4.
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3295 стовпчик 3 дорiвнює: Сума рядкiв звiту
про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3200, 3205, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 3250 стовпчик 3
- сума рядкiв 3255, 3260, 3270, 3275, 3280, 3290 стовпчик 3.(75+5408+96636)-(274645)=(172526), що
вiдповiдає рядку 3295 звiту стовпчик 3.
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3295 стовпчик 4 дорiвнює: Сума рядкiв звiту
про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3200, 3205, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 3250 стовпчик 4
- сума рядкiв 3255, 3260, 3270, 3275, 3280, 3290 стовпчик 4. (7+97016)-(255780)=(158757), що вiдповiдає
рядку 3295 звiту стовпчик 4.
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3400 стовпчик 3 дорiвнює: Рядок звiту про
рух грошових коштiв (за прямим методом) 3195 стовпчик 3 + Рядок 3295 стовпчик 3 + Рядок 3395
стовпчик 3.(323978)+(172526)+381702=(114802), що вiдповiдає рядку 3400 звiту стовпчик 3.
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3400 стовпчик 4 дорiвнює: Рядок звiту про
рух грошових коштiв (за прямим методом) 3195 стовпчик 4 + Рядок 3295 стовпчик 4 + Рядок 3395
стовпчик 4.(195517)+(158757)+301455=(52819), що вiдповiдає рядку 3400 звiту стовпчик 4.
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3415 стовпчик 3 дорiвнює: Рядок звiту про
рух грошових коштiв (за прямим методом) 3405 стовпчик 3 + Рядок 3400 стовпчик 3 + Рядок 3410
стовпчик 3.147918+(114802)+(9305)=23811, що вiдповiдає рядку 3415 звiту стовпчик 3.
Рядок звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 3415 стовпчик 4 дорiвнює: Рядок звiту про
рух грошових коштiв (за прямим методом) 3405 стовпчик 4 + Рядок 3400 стовпчик 4 + Рядок 3410
стовпчик 4.199033+(52819)+1704=147918, що вiдповiдає рядку 3415 стовпчик 4 звiту.
На пiдставi вище викладеного повiдомляємо що форма №3 "Консолiдований звiт про рух грошових
коштiв (за прямим методом)" надається з "помилками", якi ми вважаємо безпiдставними.
У зв'язку з цим просимо розглянути порядок заповнення рядкiв Форми №3 "Консолiдованого звiту про
рух грошових коштiв (за прямим методом)" та внести вiдповiднi змiни в програмне забезпечення.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

ТОВАРИСТВО

"IНТЕРПАЙП

НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А00 №771228

3. Дата проведення державної реєстрації
28.12.1994

4. Територія (область)
Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)
100 000 000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0

8. Середня кількість працівників (осіб)
6170

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтiнгiв зi сталi
24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
85.32 - Професiйно-технiчна освiта

10. Органи управління підприємства
На пiдставi п.5 глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826 вiдсутня iнформацiя про органи управлiння
емiтента.

11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
2) МФО банку
305749
3) Поточний рахунок
2600930000321
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
5) МФО банку
305749
6) Поточний рахунок
2600930000321

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Медична практика
Опис
Придбання, зберiгання, використання
прекурсорiв (список 2 таблицi IV)
"Перелiку наркотичних засобiв,
психотропних речовин та прекурсорiв"
Опис
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)
5

2
3
4
АЕ № 197544
21.03.2013 Мiнiстерство охорони здоров'я України
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає. Лiцензiя
видана без обмеження строку дiї, тому не зазначено дату закiнчення дiї лiцензiї
(дозволу).
АЕ № 195022
07.04.2013 Державна служба України з контролю
08.07.2016
за наркотиками
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає оскiльки
лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї (дозволу), її дiя буде подовжена.
АВ № 407630
08.07.2008
Державна архiтектурно-будiвельна
08.07.2013
5

створенням об'єктiв архiтектури (за
перелiком робiт згiдно з додатком)
Опис
Надання освiтнiх послуг (професiйна
освiта, перепiдготовка, пiдвищення
квалiфiкацiї)

iнспекцiя
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає оскiльки
лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї (дозволу), її дiя буде подовжена.
АВ № 586167
11.08.2011 Мiнiстерство освiти та науки, молодi та 25.05.2014
спорту України

Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає оскiльки
лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї (дозволу), її дiя буде подовжена.
Надання послуг з перевезення
АЕ № 267030
17.09.2013 Державна iнспекцiя України з безпеки
пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу
на наземному транспортi
автомобiльним транспортом
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає. Лiцензiя
Опис
видана без обмеження строку дiї, тому не зазначено дату закiнчення дiї лiцензiї
(дозволу).
Надання послуг фiксованого мiсцевого
АЕ № 269053
25.04.2013
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
28.05.2017
телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до
державне регулювання у сферi зв'язку
1000 номерiв з правом технiчного
та iнформатизацiї
обслуговування та експлуатацiї
телекомунiкацiйних мереж i надання в
користування каналiв електрозв'язку на
територiй м. Днiпропетровська та Днiп
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає оскiльки
Опис
лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї (дозволу), її дiя буде подовжена.
Заготiвля, переробка, металургiйна
АВ № 377150
18.12.2007
Мiнiстерство промислової полiтики
18.12.2012
переробка металобрухту кольорових
України
металiв
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає оскiльки
Опис
лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї (дозволу), її дiя буде подовжена.
Заготiвля, переробка, металургiйна
АЕ № 271046
03.04.2013 Мiнiстерство економiчного розвитку та
05.07.2017
переробка металобрухту чорних металiв
торгiвлi України
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає оскiльки
Опис
лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї (дозволу), її дiя буде подовжена.
Виробництво теплової енергiї
АЕ № 273323
03.10.2013
Днiпропетровська обласна державна
03.10.2018
адмiнiстрацiя
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає оскiльки
Опис
лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї (дозволу), її дiя буде подовжена.
Постачання теплової енергiї
АЕ № 273322
03.10.2013
Днiпропетровська обласна державна
03.10.2018
адмiнiстрацiя
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає оскiльки
Опис
лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї (дозволу), її дiя буде подовжена.
Транспортування теплової енергiї
АЕ № 273321
03.10.2013
Днiпропетровська обласна державна
03.10.2018
адмiнiстрацiя
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає оскiльки
Опис
лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї (дозволу), її дiя буде подовжена.
Здiйснення дiяльностi з використанням
АА № 000527
12.06.2013
Центральна державна iнспекцiя з
12.06.2016
джерел iонiзуючого випромiнювання
ядерної та радiацiйної безпеки
Державної iнспекцiї ядерного
регулювання України
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає оскiльки
Опис
лiцензiя видана на тривалий термiн. У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї
лiцензiї (дозволу), її дiя буде подовжена.
Опис

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
38896013
4) Місцезнаходження
вул. Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, Україна, 49081
5) Опис
6

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 377 вiд 12.07.2013р.) було прийнято рiшення щодо
участi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" у свореннi господарського товариства у формi товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КЛВ ПРОДАКШН". Основний вид дiяльностi якого - виробництво колiсної продукцiї.
Встановлено розмiр вкладу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капiтал ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" у сумi 1
998 000 (один мiльйон дев'ятсот дев'яносто вiсiм тисяч) гривень, що у вiдсотковому спiввiдношеннi
дорiвнює 99,9% вiд загального розмiру статутного капiталу створюваного Товариства.
Кожний учасник ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" має право:
1) брати участь в управлiннi справами Товариства у порядку, встановленому Статутом Товариства;
2) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди);
3) одержувати копiї затверджених балансiв i звiтiв Товариства, а також на письмовий запит додаткову
iнформацiю i довiдки з питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
4) вносити на розгляд Загальних зборiв учасникiв пропозицiї х питань дiяльностi Товариства;
5) призначити i вiдкликати своїх представникiв на Загальнi збори учасникiв;
6) вийти з Товариства, попередивши про це Загальнi збори учасникiв;
7) продати або iншим чином вiдступити свою частку (її частину) в статутному капiталi Товариства одному
або кiльком Учасникам Товариства, а також третiм особам. При цьому Учасники Товариства користуються
переважним правом купiвлi частки (її частини) Учасника пропорцiйно до розмiрiв своїх часток у статутному
капiталi Товариства.
Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до складу
майна Товариства, у тому числi i на об'єкти, переданi ними в якостi вкладу в статутний капiтал
Товариства.

15. Інформація про рейтингове агентство
Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Найменування рейтингового агентства

1
ТОВ "Рейтингове агентство "Експерт - Рейтинг"

2
уповноважене
рейтингове агентство

ТОВ "Рейтингове агентство "Експерт - Рейтинг"

уповноважене
рейтингове агентство

Дата визначення або
поновлення
Рівень кредитного
рейтингової оцінки
рейтингу емітента або
емітента або цінних
цінних паперів емітента
паперів емітента
3
4
Поновлення рейтингової
uaBBB оцінки емітента
29.03.2013
Поновлення рейтингової
uaBBB оцінки емітента
27.09.2013

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Фонд Державного майна України

00032945

01001, Україна, Київська обл., - р-н, м.
Київ, Кутузова, 18, 9

0

-

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

0

-

-, -, - р-н, -, -

95,31

Органiзацiя орендарiв
Нижньоднiпровського
трубопрокатного заводу iменi Карла
Лiбкнехта
Власники цiнних паперiв - 171
юридична особа
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який
видав паспорт

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Власники цiнних паперiв - 4 823
фiзичних осiб

-- -

4,69
Усього

100

7

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Розенберг Олег Iгорович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4511 658412 03.04.2012 УФМС Росiї по м. Москвi по району Преснянський
4) Рік народження
1960
5) Освіта
Вища. У 1982 роцi закiнчив Одеське вище артилерiйське командне ордена Ленiна училище iм.
М.В.Фрунзе за спецiальнiстю командна, тактична, артилерiйське озброєння та здобув квалiфiкацiю офiцер
з вищою вiйськово-спецiальною освiтою, iнженер з експлуатацiї арт-озброєння.
6) Стаж керівної роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", операцiйний директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.12.2013, обрано строком на 3 роки.
9) Опис
Голова Наглядової ради: органiзує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради та
головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової
ради; органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до
складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та
посадовими особами Товариства; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами
органiв Товариства; укладає вiд iменi Товариства контракти з Головою та членами Правлiння.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись
вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися
до засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню,
аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 20.12.2013 року (протокол позачергових загальних
зборiв №14), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення
про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання Розенберга О.I. членом Наглядової ради,
строком на три роки. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Наглядової ради 23 грудня 2013 року Розенберга О.I. було обрано
Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засiдання Наглядової ради №394 вiд
23.12.2013 року).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 12.07.2007р. по 01.08.2008р. - ТОВ "Керуюча компанiя "Мечел", заступник Генерального директора з
зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
2) з 21.01.2010р. по 18.09.2011р. - ВАТ "Росiйська паливна компанiя" - Ростоппром, заступник
Генерального директора з комерцiйної дiяльностi;
3) з 01.04.2013р. по 16.12.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", операцiйний директор;
4) з 25.12.2013р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) директор ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Писаржевського, буд. 1 а, м. Днiпропетровськ, 49005,
Україна);
2) Голова Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова,
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115, м. Новомосковськ, 51200, Україна);
3) член Ради Директорiв, головний виконавчий директор "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED)
(Mykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus).
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марiна Оксана Юрiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
СН 663111 05.12.1997 Мiнським РУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1969
5) Освіта
Вища. У 1992 роцi закiнчила Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї за спецiальнiстю
автоматизованi системи управлiння та здобула квалiфiкацiю iнженера-системотехнiка
6) Стаж керівної роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з персоналу .
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.12.2013, обрано строком на 3 роки.
9) Опис
До основних функцiй Наглядової ради належить: забезпечення реалiзацiї та захисту прав
акцiонерiв; здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснення
контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв
Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з
пов'язаними особами; здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння Товариством; запобiгання
виникненню та врегулювання корпоративних конфлiктiв; забезпечення прозоростi своєї дiяльностi перед
акцiонерами.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись
вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися
до засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню,
аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства вiд 23.04.2013 року (протокол загальних зборiв №18), на пiдставi
частини 2 ст.57 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про припинення
повноважень члена Наглядової ради Марiної О.Ю. та обрання її на посаду члена Наглядової ради
Товариства строком на три роки.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 20.12.2013 року (протокол позачергових загальних
зборiв №14), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення
про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради
Марiної О.Ю. та обрання її на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 16 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 04.07.2005р. по 31.12.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з персоналу;
2) з 01.09.2005р. по 31.12.2013р. - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник управлiння
по роботi з персоналом.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) заступник директора з персоналу ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Писаржевського, буд. 1 а, м.
Днiпропетровськ, 49005, Україна);
2) член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115,
м. Новомосковськ, 51200, Україна);
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3) за сумiсництвом обiймає посаду начальника управлiння по роботi з персоналом ТОВ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА" (вул. Писаржевського, буд. 1 а, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна).
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Морозов Денис Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АЕ 016263 30.06.1995 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Вища. У 2000 роцi закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю
iнформацiйнi системи в менеджментi та здобув квалiфiкацiю магiстра.
6) Стаж керівної роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.12.2013, обрано строком на 3 роки
9) Опис
До основних функцiй Наглядової ради належить: забезпечення реалiзацiї та захисту прав
акцiонерiв; здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснення
контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв
Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з
пов'язаними особами; здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння Товариством; запобiгання
виникненню та врегулювання корпоративних конфлiктiв; забезпечення прозоростi своєї дiяльностi перед
акцiонерами.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись
вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися
до засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню,
аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства вiд 23.04.2013 року (протокол загальних зборiв №18), на пiдставi
частини 2 ст.57 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про припинення
повноважень члена Наглядової ради Морозова Д.В. та обрання його на посаду члена Наглядової ради
Товариства строком на три роки.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 20.12.2013 року (протокол позачергових загальних
зборiв №14), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення
про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради
Морозова Д.В. та обрання його на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 10 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 04.07.2005р. по 01.03.2011р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник бюджетного управлiння
фiнансово-економiчної служби;
2) з 02.03.2011р. по 22.07.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння продуктами та
ресурсами;
3) з 23.07.2013р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор;
4) з 16.09.2013р. по теперiшнiй час за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник
директора з фiнансiв та економiки.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) директор ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Писаржевського, буд. 1 а, м. Днiпропетровськ, 49005,
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Україна);
2) член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115,
м. Новомосковськ, 51200, Україна);
3) член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (вул. Липова, 1, м.
Днiпропетровськ, 49124, Україна);
4) член Наглядової ради ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (пр. Трубникiв, 56, м Нiкополь, 53201, Україна);
5) за сумiсництвом обiймає посаду заступника директора з фiнансiв та економiки ТОВ "IНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Писаржевського, буд. 1 а, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна).
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
- НЕ170535 4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж керівної роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.12.2013, обрано строком на 3 роки
9) Опис
До основних функцiй Наглядової ради належить: забезпечення реалiзацiї та захисту прав
акцiонерiв; здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснення
контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв
Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з
пов'язаними особами; здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння Товариством; запобiгання
виникненню та врегулювання корпоративних конфлiктiв; забезпечення прозоростi своєї дiяльностi перед
акцiонерами.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись
вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися
до засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню,
аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства вiд 23.04.2013 року (протокол загальних зборiв №18), на пiдставi
частини 2 ст.57 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийнято рiшення про припинення
повноважень члена Наглядової ради "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED) та обрання його на
посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 20.12.2013 року (протокол позачергових загальних
зборiв №14), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення
про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради
"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED) та обрання його на посаду члена Наглядової ради
Товариства строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iнформацiя щодо загального стажу керiвної роботи не вказується оскiльки член Наглядової ради є
юридичною особою - акцiонером Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв не зазначається тому, що
член Наглядової ради є юридичною особою - акцiонером Товариства.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
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1) член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115,
м. Новомосковськ, 51200, Україна);
2) член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (вул. Липова, 1, м.
Днiпропетровськ, 49124, Україна).
У "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED), мiсцезнаходження: Mykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th floor,
P.C. 1065, Nicosia, Cyprus, вiдсутнiй код за ЄДРПОУ, оскiльки ця компанiя є нерезидентом України.
Реєстрацiйний код "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED) вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю
НЕ170535.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Любименко Iнна Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АМ 345324 11.07.2001 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища. У 1995 роцi закiнчила Українську державну юридичну академiю за спецiальнiстю
правознавство та здобула квалiфiкацiю юриста.
6) Стаж керівної роботи (років)
3
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з правових питань
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.12.2013, обрано строком на 3 роки.
9) Опис
До основних функцiй Наглядової ради належить: забезпечення реалiзацiї та захисту прав
акцiонерiв; здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснення
контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв
Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з
пов'язаними особами; здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння Товариством; запобiгання
виникненню та врегулювання корпоративних конфлiктiв; забезпечення прозоростi своєї дiяльностi перед
акцiонерами.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись
вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися
до засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню,
аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 20.12.2013 року (протокол позачергових загальних
зборiв №14), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення
про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання Любименко I.В. членом Наглядової ради,
строком на три роки. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Наглядової ради 23 грудня 2013 року Любименко I.В. було обрано
секретарем Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засiдання Наглядової ради №394 вiд
23.12.2013 року).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 3 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 25.02.2008р. по 30.09.2013р. - Днiпропетровська фiлiя ТОВ "IстВан", провiдний юрисконсульт
Управлiння забезпечення регiонального судового захисту Сектору правового забезпечення та захисту
прав власностi;
2) з 01.10.2013р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з правових
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питань;
3) з 01.10.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник
управлiння правового забезпечення.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) заступник директора з правових питань ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Писаржевського, буд.
1 а, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна);
2) член Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (вул. Сучкова, 115,
м. Новомосковськ, 51200, Україна);
3) Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (вул. Ленiна, 17, м. Днiпропетровськ, 49600,
Україна);
4) за сумiсництвом обiймає посаду начальника управлiння правового забезпечення ТОВ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА" (вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпропетровськ, 49005, Україна).
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
"САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED)
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
- НЕ186148 4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж керівної роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.12.2013, обрано строком на 3 роки.
9) Опис
основних функцiй Наглядової ради належить: забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснення контролю за
запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у
тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з пов'язаними
особами; здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння Товариством; запобiгання виникненню та
врегулювання корпоративних конфлiктiв; забезпечення прозоростi своєї дiяльностi перед акцiонерами.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись
вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися
до засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню,
аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 23.04.2013 року (протокол загальних зборiв №18),
строком на три роки, "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED) обрано
членом Наглядової ради Товариства.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 20.12.2013 року (протокол позачергових загальних
зборiв №14), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення
про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради
"САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED) та обрання його на посаду члена
Наглядової ради Товариства строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iнформацiя щодо загального стажу керiвної роботи не вказується оскiльки член Наглядової ради є
юридичною особою - акцiонером Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв не зазначається тому, що
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член Наглядової ради є юридичною особою - акцiонером Товариства.
Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
У "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED), мiсцезнаходження: Mykinon, 12
LAVINIA COURT, 6th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus, вiдсутнiй код за ЄДРПОУ, оскiльки ця компанiя є
нерезидентом України. Реєстрацiйний код "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS INVESTMENTS
LIMITED) вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю НЕ186148.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воротинцева Ганна Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
ЕО 961718 13.11.2001 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища. У 2002 роцi закiнчила Миколаївську державну аграрну академiю за спецiальнiстю облiк i
аудит та здобула квалiфiкацiю економiста з бухгалтерського облiку та фiнансiв.
6) Стаж керівної роботи (років)
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "IстВан", керiвник направлення внутрiшнього аудиту Департаменту бiзнес-аудиту та
управлiння ефективнiстю.
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.12.2013, обрано строком на 3 роки.
9) Опис
До основних функцiй Наглядової ради належить: забезпечення реалiзацiї та захисту прав
акцiонерiв; здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснення
контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв
Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з
пов'язаними особами; здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння Товариством; запобiгання
виникненню та врегулювання корпоративних конфлiктiв; забезпечення прозоростi своєї дiяльностi перед
акцiонерами.
Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись
вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися
до засiдання Наглядової ради; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню,
аудиторам Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 20.12.2013 року (протокол позачергових загальних
зборiв №14), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення
про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про обрання Воротинцевої Г.В. членом Наглядової
ради, строком на три роки. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Наглядової ради 23 грудня 2013 року Воротинцеву Г.В. було обрано
заступником Голови Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засiдання Наглядової ради №394
вiд 23.12.2013 року).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 7 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 01.07.2008р. по 12.11.2010р. - ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги", старший експерт з аудиту;
2) з 15.11.2010р. по 23.09.2011р. - ТОВ "Ернст енд Янг", старший консультант вiддiлу консультацiйних
послуг з розслiдування шахрайства та зловживань;
3) з 03.10.2011р. по 14.10.2012р. - ТОВ "IстВан", менеджер з бiзнес-аудиту Департаменту управлiння
ефективнiстю;
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4) з 15.10.2012р. по теперiшнiй час - ТОВ "IстВан", керiвник направлення внутрiшнього аудиту
Департаменту бiзнес-аудиту та управлiння ефективнiстю.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) керiвник направлення внутрiшнього аудиту Департаменту бiзнес-аудиту та управлiння ефективнiстю
ТОВ "IстВан" (вул. Мечникова, 2, м. Київ, 01601, Україна);
2) член Наглядової ради ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (вул. Ленiна, 17, м. Днiпропетровськ, 49600,
Україна).
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горнштейн Володимир Iллiч
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
- 4501364939 24.01.2002 ВВС "Красносельський" УВСЦАО м. Москва
4) Рік народження
1949
5) Освіта
Вища. У 1971 роцi закiнчив Уральський ордена Трудового Червоного Прапора полiтехнiчний
iнститут iм.С.М.Кiрова за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженер-металург.
6) Стаж керівної роботи (років)
37
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", Генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.09.2013, обрано на невизначений строк.
9) Опис
Голова Правлiння керує роботою Правлiння, органiзовує проведення засiдань Правлiння та
головує на них. Голова Правлiння керує поточними справами Товариства та вирiшує питання дiяльностi
Товариства, здiйснює вiд iменi Товариства iншi дiї, за винятком вiднесених Статутом Товариства та
чинним законодавством до компетенцiї iнших органiв Товариства. Голова Правлiння має iншi
повноваження i функцiї, визначенi Статутом та Положенням про Правлiння Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог
чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати
рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати
участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання
Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю
про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 27 вересня 2013 року (протокол засiдання Наглядової ради
№382), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх
документiв Товариства прийнято рiшення про обрання на невизначений строк Головою Правлiння
Товариства Горнштейна В.I. з 01.10.2013р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 37 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 01.07.2005р. по 31.03.2008р. - ЗАТ "Група ЧТПЗ", заступник Генерального директора - виконавчий
директор ВАТ "Челябiнський трубопрокатний завод", перший заступник генерального директора;
2) з 01.04.2011р. по 10.06.2011р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП - М", радник Генерального директора;
3) з 14.06.2011р. по 20.08.2012р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", перший заступник Генерального
директора;
4) з 21.08.2012р. по 23.09.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", Генеральний директор;
5) з 01.10.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", Голова Правлiння.
Посадова особа обiймає посаду Голови Наглядової ради ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (пр. Трубникiв,
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56, м. Нiкополь, 53201, Україна).
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Польський Георгiй Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АЕ 876869 18.11.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1952
5) Освіта
Вища. У 1974 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженер-металург
6) Стаж керівної роботи (років)
37
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Корпорацiя НВIГ "Iнтерпайп", начальник виробничого вiддiлу Управлiння промислових пiдприємств
Трубної дирекцiї
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.03.2004, обрано на невизначений строк.
9) Опис
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших
органiв Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог
чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати
рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати
участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання
Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю
про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 26.03.2004 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв
№9), на пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства
прийнято рiшення про обрання Польского Г.М. членом Правлiння Товариства, на невизначений строк.
Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Правлiння Товариства на засiданнi Правлiння 06
квiтня 2004 року Польського Г.М. було обрано заступником Голови Правлiння (протокол засiдання
Правлiння №189 вiд 06.04.2004 року).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 37 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 23.01.2004р. по 13.02.2007р. - ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", головний iнженер;
2) з 14.02.2007р. по 19.02.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер;
3) з 20.02.2013р. по 01.12.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з виробництва i збуту продукцiї;
4) з 02.12.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з виробництва.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєсєднов Сергiй Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АК 132805 07.04.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
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4) Рік народження
1959
5) Освіта
Вища. У 1987 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженер-металург
6) Стаж керівної роботи (років)
25
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник головного iнженера з трубного виробництва
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.06.2003, обрано на невизначений строк.
9) Опис
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших
органiв Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог
чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати
рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати
участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання
Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю
про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 19.06.2003 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв
№8), на пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства
прийнято рiшення про обрання Бєсєднова С.В. членом Правлiння Товариства, на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 25 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 16.10.2007р. по 28.01.2009р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник головного iнженера з трубного
виробництва;
2) з 29.01.2009р. по 19.02.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник головного iнженера з технологiї;
3) з 20.02.2013р. по 01.12.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер;
4) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", головний iнженер;
5) з 02.12.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з якостi та технологiї.
Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду головного iнженера ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" (вул.
Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна).
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зайцев Альберт Альбертович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АК 119889 01.04.1998 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
4) Рік народження
1962
5) Освіта
Вища. У 1991 роцi закiнчив Київську вищу школу Мiнiстерства внутрiшнiх справ СРСР та здобув
квалiфiкацiю юрист.
6) Стаж керівної роботи (років)
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь" iм. А.М. Кузьмiна", заступник голови
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правлiння з економiчної безпеки
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2012, обрано на невизначений строк.
9) Опис
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших
органiв Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог
чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати
рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати
участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання
Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю
про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Рiчними загальними зборами Товариства вiд 19.04.2012 року (протокол рiчних загальних зборiв №17), на
пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства
прийнято рiшення про обрання Зайцева А.А. членом Правлiння Товариства, на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 7 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 29.12.2005р. по 17.10.2011р. - ПАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь iм. А.М.Кузьмiна",
заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки;
2) з 23.01.2012р. по 28.02.2012р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", виконуючий обов'язки директора з безпеки;
3) з 29.02.2012р. по 04.03.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з безпеки;
4) з 05.03.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з безпеки.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клименко Наталiя Сергiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
ЕО 090190 17.02.1996 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища. У 1995 роцi закiнчила Миколаївський державний педагогiчний iнститут за спецiальнiстю
росiйська мова та лiтература i психологiя та здобула квалiфiкацiю вчитель росiйської мови та лiтератури,
практичний психолог в системi освiти. У 1995 році закінчила Київський державний інститут культури за
спеціальністю культурно-дозвільна діяльність та здобула кваліфікацію організатор-методист КДД,
управління та економіки КДД.
6) Стаж керівної роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з персоналу.
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013, обрано на невизначений строк.
9) Опис
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших
органiв Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог
чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати
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рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати
участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання
Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю
про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 24 травня 2013 року (протокол засiдання Наглядової ради
№373), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх
документiв Товариства прийнято рiшення про обрання Клименко Н.С. членом Правлiння Товариства на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 05.11.2007р. по 26.08.2010р. - ВАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", директор з
персоналу;
2) з 30.08.2010р. по 24.09.2012р. - ТОВ "Науково-виробнича компанiя "Гiрничi машини", директор з
персоналу;
3) з 21.01.2013р. по 04.03.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з персоналу;
4) з 05.03.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з персоналу.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Копаєв Євген Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АК 572536 13.07.1999 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1960
5) Освіта
Вища. У 1987 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженерметалург.
6) Стаж керівної роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник цеху нафтогазового сортаменту
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013, обрано на невизначений строк.
9) Опис
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших
органiв Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог
чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати
рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати
участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання
Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю
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про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 24 травня 2013 року (протокол засiдання Наглядової ради
№373), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх
документiв Товариства прийнято рiшення про обрання Копаєва Є.М. членом Правлiння Товариства на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 15 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 16.07.2008р. по 26.04.2009р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник вiддiлу оперативного управлiння
виробництвом;
2) з 27.04.2009р. по 02.10.2011р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху №4;
3) з 03.10.2011р. по 04.03.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник цеху нафтогазового сортаменту;
4) з 05.03.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник цеху нафтогазового сортаменту.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Сергiй Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АЕ 221486 12.05.1996 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища. У 2001 роцi закiнчив Днiпропетровську нацiональну металургiйну академiю України за
спецiальнiстю економiка пiдприємства та здобув квалiфiкацiю магiстр економiки
6) Стаж керівної роботи (років)
9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Управлiння проектною дiяльнiстю
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.04.2010, обрано на невизначений строк.
9) Опис
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших
органiв Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог
чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати
рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати
участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання
Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю
про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 13.04.2010 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв
№15), на пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв
Товариства прийнято рiшення про обрання Кузьменко С.В. членом Правлiння Товариства, на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 9 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 15.01.2007р. по 13.02.2007р. - ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", начальник
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управлiння проектної дiяльностi;
2) з 14.02.2007р. по 13.03.2011р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник управлiння проектної дiяльностi;
3) з 14.03.2011р. по 11.05.2011р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", виконуючий обов'язки директора з фiнансiв та
економiки;
4) з 12.05.2011р. по 04.03.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з фiнансiв та економiки;
5) з 05.03.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з фiнансiв та економiки;
6) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", директор.
Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" (вул. Столєтова, 21,
м. Днiпропетровськ, 49081, Україна).
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiняйло Юрiй Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АЕ 067956 30.12.1996 Марганецьким МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища. У 1992 роцi закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю
математика та здобув квалiфiкацiю математик. Викладач.
6) Стаж керівної роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з iнформацiйних технологiй
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.05.2013, обрано на невизначений строк.
9) Опис
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших
органiв Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог
чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати
рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати
участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання
Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю
про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 24 травня 2013 року (протокол засiдання Наглядової ради
№373), на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх
документiв Товариства прийнято рiшення про обрання Мiняйло Ю.В. членом Правлiння Товариства на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 20.10.2006р. по 13.02.2007р. - ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", директор з
iнформацiйних технологiй;
2) з 14.02.2007р. по 04.03.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з iнформацiйних технологiй;
3) з 05.03.2013р. по 04.12.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з iнформацiйних технологiй;
4) з 05.12.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник центру iнформацiйних технологiй.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1) Посада
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Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Потьомкiн Олег Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АК 966011 26.06.2000 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Вища. У 1986 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургiйний iнститут за спецiальнiстю металургiя чорних металiв та здобув квалiфiкацiю iнженерметалург
6) Стаж керівної роботи (років)
23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник начальника з вiддiлки обсадних труб трубопрокатного цеху №4
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.03.2007, обрано на невизначений строк.
9) Опис
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших
органiв Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог
чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати
рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати
участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання
Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю
про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 30.03.2007 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв
№12), на пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв
Товариства прийнято рiшення про обрання Потьомкiна О.В. членом Правлiння Товариства, на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 23 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 26.06.1997р. по 26.10.2006р. - ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", заступник
начальника з вiддiлки обсадних труб трубопрокатного цеху №4;
2) з 26.10.2006р. по 13.02.2007р. - ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", директор з якостi;
3) з 14.02.2007р. по 04.03.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з якостi;
4) з 05.03.2013р. по 04.12.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з якостi;
5) з 05.12.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник директора з якостi.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколова Iрина Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АК 975998 15.08.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1963
5) Освіта
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Вища. У 1988 роцi закiнчила Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургiйний iнститут за спецiальнiстю фiзика, хiмiчнi дослiдження металургiйних процесiв та здобула
квалiфiкацiю iнженер-металург.
6) Стаж керівної роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2004, обрано на невизначений строк.
9) Опис
Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших
органiв Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись вимог
чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати
рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням Товариства; особисто брати
участь у засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються; брати
участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати
iнформацiю про наявнiсть у них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання
Правлiння; надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства iнформацiю
про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 26.03.2004 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв
№9), на пiдставi дiючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства
прийнято рiшення про обрання Соколової I.В. членом Правлiння Товариства, на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 05.03.2004р. по 13.02.2007р. - ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", головний бухгалтер;
2) з 14.02.2007р. по 04.03.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний бухгалтер;
3) з 05.03.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний бухгалтер;
4) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", головний бухгалтер.
Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" (вул.
Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна).
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСЬЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
33668606 4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж керівної роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2012, обрано строком на 3 роки.
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя здiйснює внутрiшнiй контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства шляхом проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
результатами фiнансового року. Голова Ревiзiйної комiсiї головує на засiданнi Ревiзiйної комiсiї,
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органiзовує його проведення i несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю документообiгу Ревiзiйної комiсiї. В
межах наданих йому повноважень Голова Ревiзiйної комiсiї: скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує
на них; органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, в тому числi органiзовує ведення протоколiв засiдань
Ревiзiйної комiсiї та здiйснює контроль за роботою Ревiзiйної комiсiї; доповiдає перед загальними
зборами, Наглядовою радою про результати проведених перевiрок; пiдтримує постiйнi контакти з iншими
органами та керiвниками Товариства; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної
комiсiї.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись
вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства; особисто брати участь у перевiрках та засiданнях
Ревiзiйної комiсiї; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, а також не
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у
них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися до засiдання Ревiзiйної
комiсiї; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню та аудиторам
Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства вiд 19.04.2012 року (протокол загальних зборiв №17), у зв'язку iз
закiнченням строку повноважень на посадi члена Ревiзiйної комiсiї, керуючись вимогами Закону України
"Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї ТОВ
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" та обрання його на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три
роки. Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 24
квiтня 2012 року ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в особi представника Житченко Валентина Володимировича
обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд
24.04.2012 року).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iнформацiя щодо загального стажу керiвної роботи не вказується оскiльки Голова Ревiзiйної комiсiї є
юридичною особою - акцiонером Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв не зазначається тому, що
Голова Ревiзiйної комiсiї є юридичною особою - акцiонером Товариства.
Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шмунк Дмитро Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АЕ 470495 15.10.1996 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища. У 2002 роцi закiнчив Днiпропетровський нацiональний унiверситет за спецiальнiстю
мiжнароднi економiчнi вiдносини та здобув квалiфiкацiю економiста
6) Стаж керівної роботи (років)
0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", аналiтик Аналiтичного вiддiлу Управлiння продуктами та ресурсами
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2012, обрано строком на 3 роки.
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя здiйснює внутрiшнiй контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства шляхом проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
результатами фiнансового року.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись
вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства; особисто брати участь у перевiрках та засiданнях
Ревiзiйної комiсiї; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
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iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, а також не
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у
них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися до засiдання Ревiзiйної
комiсiї; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню та аудиторам
Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства вiд 19.04.2012 року (протокол загальних зборiв №17), у зв'язку iз
закiнченням строку повноважень на посадi члена Ревiзiйної комiсiї, керуючись вимогами Закону України
"Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї
Шмунк Д.В. та обрання його на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи вiдсутнiй.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 2005р. по 2011р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", економiст вiддiлу бюджетування Бюджетного
управлiння фiнансово-економiчної служби;
2) з 2011 р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", аналiтик Аналiтичного вiддiлу Управлiння
продуктами та ресурсами.
Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бочановська Жанна В'ячеславiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
МО 277441 03.02.1997 Комсомольським РВ ДМУ УМВС України в Херсонськiй областi
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища. У 1997 роцi закiнчила Днiпропетровську державну металургiйну академiю України за
спецiальнiстю економiка пiдприємства та здобула квалiфiкацiю iнженер-економiст.
6) Стаж керівної роботи (років)
2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу управлiння оборотними коштами Бюджетного
управлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2012, обрано строком на 3 роки.
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя здiйснює внутрiшнiй контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства шляхом проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
результатами фiнансового року.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки; дотримуватись
вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства; особисто брати участь у перевiрках та засiданнях
Ревiзiйної комiсiї; дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, а також не
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; розкривати iнформацiю про наявнiсть у
них заiнтересованостi в укладаннi будь-якого правочину; завчасно готуватися до засiдання Ревiзiйної
комiсiї; надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню та аудиторам
Товариства iнформацiю про фiнансовий стан Товариства.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства вiд 19.04.2012 року (протокол загальних зборiв №17), у зв'язку iз
закiнченням строку повноважень на посадi члена Ревiзiйної комiсiї, керуючись вимогами Закону України
"Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї
Бочановської Ж.В. та обрання її на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 2 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
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1) з червня 2006р. по грудень 2011р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", економiст вiддiлу управлiння
оборотними коштами Бюджетного управлiння;
2) з сiчня 2012р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу управлiння
оборотними коштами Бюджетного управлiння.
Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколова Iрина Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
АК 975998 15.08.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1963
5) Освіта
Вища. У 1988 роцi закiнчила Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургiйний iнститут за спецiальнiстю фiзика, хiмiчнi дослiдження металургiйних процесiв та здобула
квалiфiкацiю iнженер-металург.
6) Стаж керівної роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.03.2004, обрано на невизначений строк.
9) Опис
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: органiзовує ведення бухгалтерського облiку,
дотримання єдиних методологiчних норм, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки
облiкових даних; здiйснює контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх
господарських операцiй; забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової
звiтностi Товариства та подання в установленi строки користувачам; забезпечує виконання всiх
необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому виправленню записiв у первинних документах i
регiстрах бухгалтерського облiку; органiзовує збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi
протягом встановленого термiну; органiзовує здiйснення заходiв щодо надання повної, правдивої та
неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства; бере
участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного
бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та
iнструкцiями; за погодженням з власником (керiвником) Товариства забезпечує перерахування податкiв та
зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до
договiрних зобов'язань; здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним
використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв; бере участь у проведеннi
iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та
вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. забезпечує перевiрку стану
бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Призначена на посаду головного бухгалтера наказом по пiдприємству вiд 05.03.2004 року №321/к.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 05.03.2004р. по 13.02.2007р. - ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод", головний бухгалтер;
2) з 14.02.2007р. по 04.03.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний бухгалтер;
3) з 05.03.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний бухгалтер;
4) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", головний бухгалтер.
Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" (вул.
Столєтова, 21, м. Днiпропетровськ, 49081, Україна).
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

Привілейовані на
пред'явник
а
9

Голова Наглядової ради

Розенберг Олег
Iгорович
Марiна Оксана Юрiївна

4511 658412 03.04.2012 УФМС Росiї по м.
Москвi по району Преснянський
СН 663111 05.12.1997 Мiнським РУ МВС
України в м. Києвi
АЕ 016263 30.06.1995 Бабушкiнським РВ
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
НЕ 170535 -

0

0

0

0

0

0

10

0,0000025

10

0

0

0

73

0,00001825

73

0

0

0

87 361 849

21,8404

87 361 849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240 000 007

60

240 000 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 674

0,0009185

3 674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Посада

Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Морозов Денис
Володимирович

Член Наглядової ради

"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД"
(INTERPIPE LIMITED)
Любименко Iнна
Володимирiвна

Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Член Наглядової ради
Голова Правлiння
Член Правлiння

"САЛЕКС
IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД" (SALEKS
INVESTMENTS
LIMITED)
Воротинцева Ганна
Володимирiвна
Горнштейн Володимир
Iллiч
Польський Георгiй
Миколайович

Член Правлiння

Бєсєднов Сергiй
Вiкторович

Член Правлiння

Зайцев Альберт
Альбертович

Член Правлiння

Клименко Наталiя
Сергiївна

Член Правлiння

Копаєв Євген
Миколайович

Член Правлiння

Кузьменко Сергiй
Володимирович

Член Правлiння

Мiняйло Юрiй
Вiкторович

Член Правлiння

Потьомкiн Олег

АМ 345324 11.07.2001 Жовтневим РВ
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
НЕ 186148 -

ЕО 961718 13.11.2001 Заводським РВ
ММУ УМВС України в Миколаївськiй
областi
- 4501364939 24.01.2002 ВВС
"Красносельський" УВСЦАО м. Москва
АЕ 876869 18.11.1997 Ленiнським РВ
УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
АК 132805 07.04.1998 Ленiнським РВ
УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
АК 119889 01.04.1998 АмурНижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi
ЕО 090190 17.02.1996 Ленiнським РВ
ММУ УМВС України в Миколаївськiй
областi
АК 572536 13.07.1999 Iндустрiальним РВ
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
АЕ 221486 12.05.1996 АмурНижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi
АЕ 067956 30.12.1996 Марганецьким МВ
УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
АК 966011 26.06.2000 Iндустрiальним РВ

Кількість
акцій (шт.)

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні
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Вiкторович
Член Правлiння

Соколова Iрина
Володимирiвна

Голова Ревiзiйної комiсiї

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"
Шмунк Дмитро
Володимирович

Член Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї

Бочановська Жанна
В'ячеславiвна

Головний бухгалтер

Соколова Iрина
Володимирiвна

ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
АК 975998 15.08.2000 Ленiнським РВ
УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
- 33668606 -

АЕ 470495 15.10.1996 Солонянським РВ
УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
МО 277441 03.02.1997 Комсомольським
РВ ДМУ УМВС України в Херсонськiй
областi
АК 975998 15.08.2000 Ленiнським РВ
УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
Усього

0

0

0

0

0

0

48 360 910

12,0902

48 360 910

0

0

0

74

0,0000185

74

0

0

0

6

0,0000015

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

375 726 603

93,93155925

375 726 603

0

0

0
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

"САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" /
"SALEKS INVETMENTS LIMITED"

НЕ186148

"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" / "INTERPIPE
LIMITED"

НЕ170535

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

33668606

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Фiзичних осiб, якi б володiли 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй
Товариства не має

Місцезнаходження

1065, Cyprus, - р-н, Nicosia, 12
LAVINIA COURT, 6th floor P.C.
1065
1065, Cyprus, - р-н, Nicosia, 12
LAVINIA COURT, 6th floor P.C.
1065
49005, Україна,
Дніпропетровська обл.,
Жовтневий р-н, м.
Днiпропетровськ, вул.
Пiсаржевського, 1-А
Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування органу,
який видав паспорт

-- Усього

Кількість за видами акцій
Привілейо
Прості на
-вані
пред'явника
іменні

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Прості іменні

240 000 007

60

240 000 007

0

0

0

87 361 849

21,8405

87 361 849

0

0

0

48 360 910

12,0902

48 360 910

0

0

0

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Прості іменні

0

0

0

0

0

0

375 722 766

93,9307

375 722 766

0

0

0

Кількість за видами акцій
Привілейо
Прості на
-вані
пред'явника
іменні

Привілейовані на
пред'явника

Привілейовані на
пред'явника
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові

X
29.01.2013
93,95757
Позачерговi загальнi збори Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства з власної iнiцiативи.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства.
4. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi
Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
5. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
6. Затвердження Положення про загальнi збори Товариства.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Затвердження Положення про Правлiння Товариства.
9. Затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
10. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства.
11. Затвердження правочинiв, вчинених Товариством.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
I. З першого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: Бикову Марину Вiкторiвну; Єгорова Iгоря
Володимировича; Ключник Ларису Миколаївну; Ключника Андрiя Iгоревича; Лукаш Iрину Миколаївну;
Мiллера Пилипа Андрiйовича; Просандєєву Наталiю Миколаївну; Рублевську Тетяну Миколаївну;
Сапунову Iрину Павлiвну; Штанько Анну Валерiївну.
2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи загальних зборiв
Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з першого питання порядку денного: "ЗА" - 375810555 голосiв, що складає
99,9948% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ"
- 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "НЕ
ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 19731 голосiв, що складає 0,0052% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО
НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
II. З другого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Обрати головою загальних зборiв Товариства - Потьомкiна Олега Вiкторовича.
2. Обрати секретарем загальних зборiв Товариства - Штанько Олену Валерiївну.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з другого питання порядку денного: "ЗА" - 375808387 голосiв, що складає
99,9942% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ"
- 2168 голосiв, що складає 0,0006% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 19731 голосiв, що складає 0,0052% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ,
ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
III. З третього питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв Товариства:
1. З питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборiв та включених до порядку денного,
надавати виступаючим до 10 хвилин.
2. Головi зборiв виносити на розгляд позачергових загальних зборiв питання порядку денного та
надавати слово доповiдачу.
Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або виступу з цього
питання, пiсля чого доповiдачу або головi зборiв оголошувати проект рiшення, потiм переходити до
голосування.
3. Питання ставити доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок головi зборiв iз
зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера (його представника).
4. Збори провести без перерви.
5. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв для голосування,
отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. В процесi голосування i пiдрахунку голосiв можливi
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технiчнi перерви до 15-20 хвилин.
6. Пiсля вичерпання порядку денного та оголошення результатiв голосування з кожного питання
порядку денного загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх закриття.
7. Пiсля закриття загальних зборiв пiдсумки голосування довести до вiдома акцiонерiв протягом 10
робочих днiв шляхом розмiщення Повiдомлення про пiдсумки голосування на власнiй веб-сторiнцi в
мережi Iнтернет за адресою www.ntrp.interpipe.biz
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з третього питання порядку денного: "ЗА" - 375810555 голосiв, що складає
99,9948% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ"
- 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "НЕ
ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 19731 голосiв, що складає0,0052% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО
НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
IV. З четвертого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Змiнити найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" у зв'язку з приведенням
дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з четвертого питання порядку денного: "ЗА" - 375753207 голосiв, що
складає 99,9795% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" 57348 голосiв, що складає 0,0153% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 19731 голосiв, що складає 0,0052%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
V. З п'ятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. У зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства" внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї
та затвердити їх.
2. Доручити головi загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з п'ятого питання порядку денного: "ЗА" - 375792239 голосiв, що складає
99,9899% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ"
- 18316 голосiв, що складає 0,0049% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 19731 голосiв, що складає 0,0052% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ,
ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
VI. З шостого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити Положення про загальнi збори ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати затверджене Положення.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з шостого питання порядку денного: "ЗА" - 375794407 голосiв, що складає
99,9904534% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 16145
голосiв, що складає 0,0042958% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 3 голоси, що складає 0,0000008% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi
у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 19731 голосiв, що складає
0,0052500% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ
ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
VII. З сьомого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
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1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати затверджене Положення.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з сьомого питання порядку денного: "ЗА" - 375794407 голосiв, що складає
99,9904534% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 16145
голосiв, що складає 0,0042958% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 3 голоси, що складає 0,0000008% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi
у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 19731 голосiв, що складає
0,0052500% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ
ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
VIII. З восьмого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати затверджене Положення.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з восьмого питання порядку денного: "ЗА" - 375792239 голосiв, що складає
99,9899% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 16145
голосiв, що складає 0,0043% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 2171 голосiв, що складає 0,0006% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi
у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 19731 голосiв, що складає 0,0052%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
IX. З дев'ятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати затверджене Положення.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з дев'ятого питання порядку денного: "ЗА" - 375792976 голосiв, що складає
99,9901% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 16145
голосiв, що складає 0,0043% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 1434 голосiв, що складає 0,0004% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi
у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 19731голосiв, що складає 0,0052%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
X. З десятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити Кодекс корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати затверджений Кодекс.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з десятого питання порядку денного: "ЗА" - 375792239 голосiв, що складає
99,9899% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 16145
голосiв, що складає 0,0043% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 2171 голосiв, що складає 0,0006% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi
у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 19731 голосiв, що складає 0,0052%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
XI. З одинадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити наступнi правочини, вчиненi Товариством:
Договiр про надання гарантiї № IG27/2012099 вiд 05.12.2012р., укладений мiж Товариством, як
Принципалом, та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Гарантом, з метою надання гарантiї для забезпечення
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виконання зобов'язань Товариства за Договором поруки б/н вiд 05.12.2012р., укладеним мiж
Товариством, як Поручителем, INTERPIPE EUROPE S.A., як Боржником, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як
Банком 1, та AMSTERDAM TRADE BANK N.V., як Кредитором (Банком 2).
Договiр застави майнових прав на банкiвський вклад № IG27/2012099-1 вiд 05.12.2012р., укладений мiж
Товариством, як Заставодавцем, та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Заставодержателем, з метою
забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором про надання гарантiї № IG27/2012099
вiд 05.12.2012р., укладеним мiж Товариством, як Принципалом, та ПАТ "АЛЬФА-БАНК", як Гарантом.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з одинадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 375767425 голосiв, що
складає 99,9833% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" 41200 голосiв, що складає 0,0110% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах; "УТРИМАЛОСЬ" - 1930 голосiв, що складає 0,0005% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 19731 голосiв, що складає
0,0052% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові

X
23.04.2013
94,014
Рiчнi загальнi збори Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства.
4. Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2012 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2013
роцi.
5. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2012 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення перевiрок
фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства у 2012 роцi.
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
9. Затвердження основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
10. Затвердження на 2013 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових та майнових порук по
зобов'язанням третiх осiб.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з ними.
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння Товариства.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
I. З першого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: Бикову Марину Вiкторiвну; Ключник Ларису
Миколаївну; Ключника Андрiя Iгоревича; Криворучко Iрину Петрiвну; Молоткову Анастасiю Олегiвну;
Мiллера Пилипа Андрiйовича; Пiкуш Iрину Вячеславiвну; Просандєєву Наталiю Миколаївну; Сапунову
Iрину Павлiвну; Штанько Анну Валерiївну.
2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи загальних зборiв
Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з першого питання порядку денного: "ЗА" - 376050568 голосiв, що складає
99,9988% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ"
- 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "НЕ
ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 4432 голосiв, що складає 0,0012% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО
НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
II. З другого питання порядку денного
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РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Обрати головою загальних зборiв Товариства - Потьомкiна Олега Вiкторовича.
2. Обрати секретарем загальних зборiв Товариства - Штанько Олену Валерiївну.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з другого питання порядку денного: "ЗА" - 376050568 голосiв, що складає 99,9988%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО
УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 4432 голосiв, що складає 0,0012% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
III. З третього питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв Товариства:
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до порядку денного, надавати
виступаючим до 10 хвилин.
2. Головi зборiв виносити на розгляд загальних зборiв питання порядку денного та надавати слово
доповiдачу. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або
виступу з цього питання, пiсля чого доповiдачу або головi зборiв оголошувати проект рiшення, потiм
переходити до голосування.
3. Питання ставити доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок головi зборiв iз
зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера (його представника).
4. Збори провести без перерви.
5. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв для голосування,
отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. В процесi голосування i пiдрахунку голосiв можливi
технiчнi перерви до 15-20 хвилин.
6. Пiсля вичерпання порядку денного та оголошення результатiв голосування з кожного питання
порядку денного загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх закриття.
7. Пiсля закриття загальних зборiв пiдсумки голосування довести до вiдома акцiонерiв протягом 10
робочих днiв шляхом розмiщення протоколу про пiдсумки голосування на власнiй веб-сторiнцi в мережi
Iнтернет за адресою www.ntrp.interpipe.biz
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з третього питання порядку денного: "ЗА" - 375869568 голосiв, що складає
99,9507% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ"
- 181000 голосiв, що складає 0,0481% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 4432 голосiв, що складає 0,0012% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ,
ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
IV. З четвертого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2012 рiк.
2. Роботу Правлiння Товариства в 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та
напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
3. Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2013 роцi визначити:
- виконання бюджету витрат на 2013 рiк;
- досягнення зростання продуктивностi працi на 9,6% порiвняно з фактом 2012 року;
- зниження фактичного рiвня залишкiв оборотних коштiв на 30% порiвняно з фактом 2012 року;
- освоєння виробництва труб 406 мм i 426 мм, 12-ти нових видiв типорозмiрiв залiзничних колiс та 2-х
нових типорозмiрiв бандажiв;
- подальше вдосконалення функцiонування Системи управлiння якiстю, Системи охорони
навколишнього середовища та охорони працi;
- зростання задоволеностi спiвробiтникiв умовами працi за рахунок капiтальних ремонтiв побутових
примiщень основних цехiв i забезпечення якiсним спецодягом.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з четвертого питання порядку денного: "ЗА" - 375849981 голосiв, що складає
99,9455% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ"
- 181539 голосiв, що складає 0,0483% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 23480 голосiв, що складає 0,0062% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ,
ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
V. З п'ятого питання порядку денного
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РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2012 рiк.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi
та напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з п'ятого питання порядку денного: "ЗА" - 376007464 голосiв, що складає 99,9874%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 23517 голосiв, що
складає 0,0063% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 539 голосiв, що складає 0,0001% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 23480 голосiв, що складає 0,0062%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
VI. З шостого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
2. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2012 роцi визнати задовiльною.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з шостого питання порядку денного: "ЗА" - 375826464 голосiв, що складає
99,9392% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 23517
голосiв, що складає 0,0063% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 181539 голосiв, що складає 0,0483% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 23480 голосiв, що складає
0,0062% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
VII. З сьомого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити рiчний звiт Товариства, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк.
2. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з сьомого питання порядку денного: "ЗА" - 375830621 голосiв, що складає
99,940333% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ"
- 200899 голосiв, що складає 0,053423% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 23480 голосiв, що складає 0,006244% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ,
ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
VIII. З восьмого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Не розподiляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi у 2012 роцi.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з восьмого питання порядку денного: "ЗА" - 375747180 голосiв, що складає
99,918145% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 284340
голосiв, що складає 0,075611% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 23480 голосiв, що складає 0,006244%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
IХ. З дев'ятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2013 рiк:
- обсяг реалiзацiї продукцiї - 652,7 тис. тонн.
- чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї - 7,0 млрд.грн.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з дев'ятого питання порядку денного: "ЗА" - 375837975 голосiв, що складає
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99,9423% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 193545
голосiв, що складає 0,0515% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 23480 голосiв, що складає 0,0062%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Х. З десятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити на 2013 рiк лiмiт надання Товариством порук по зобов'язанням третiх осiб у розмiрi, що
не перевищує 634 765 000 гривень.
2. Затвердити, що зазначений вище лiмiт застосовується до порук, якi надаються Товариством у 2013
роцi. Поруки, наданi до 1 сiчня 2013 року та якi дiють протягом 2013 року, не повиннi враховуватись при
розрахунку використання лiмiту порук у 2013 роцi.
3. Поруки в рамках затвердженого лiмiту можуть бути наданi у забезпечення зобов'язань наступних
компанiй: ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО
ТЬЮБ"; ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; ПрАТ "НРЗ"; ПрАТ
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ";
ТОВ
"ВАПНЯНА
ФАБРИКА"; ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; ТОВ "ТРАНСКОМ - ДНIПРО"; ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ";
ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ"; ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"; ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ";
ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ"; ТОВ "МЕТА"; Iнтерпайп Лiмiтед (Interpipe Limited); Стiл.Уан
Лiмiтед (Steel.One Limited); Салекс Iнвестментс Лiмiтед (Saleks Investments Limited); Iнтерпайп Юроп СА
(Interpipe Europe SA); КЛВ Вiлко СА (KLW Wheelco SA); Н.А. Iнтерпайп, Iнк (N.A. Interpipe, Inc);
Iнтерпайп М.I ФЗI (Interpipe M.E FZE); ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; ТОВ "IНТЕРПАЙП-М".
4. Затвердити правочини, що були вчиненi Товариством у межах зазначеного лiмiту в перiод з 1 сiчня
2013 року до дати проведення загальних зборiв Товариства, в яких Товариство виступило як
фiнансовий та/або майновий поручитель.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з десятого питання порядку денного: "ЗА" - 375794630 голосiв, що складає
99,9308% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 204985
голосiв, що складає 0,0545% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 31905 голосiв, що складає 0,0085% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 23480 голосiв, що складає
0,0062% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ХI. З одинадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Припинити повноваження наступних членiв Наглядової ради Товариства:
1. Кiрiчко Олександра Iвановича;
2. Марiної Оксани Юрiївни;
3. Чернявського Олександра Геннадiйовича;
4. Морозова Дениса Володимировича;
5. Єсаулова Геннадiя Олександровича;
6. Слюсарева Олексiя Юрiйовича;
7. "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED).
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з одинадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 376030981 голосiв, що складає
99,993613% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 539
голосiв, що складає 0,000143% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 23480 голосiв, що складає 0,006244%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ХII. З дванадцятого питання порядку денного
ПIДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:
- Морозов Денис Володимирович;
- Кiрiчко Олександр Iванович;
- "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
- "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED);
- Марiна Оксана Юрiївна;
- Бурносова Наталiя Вадимiвна;
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- Шульга Владислав Володимирович
Пiдсумки кумулятивного голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних
загальних зборах з пiдрахунку голосiв з дванадцятого питання порядку денного: кiлькiсть голосiв,
поданих ЗА кандидата "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED) - 375969636; кiлькiсть голосiв,
поданих ЗА кандидата Кiрiчко Олександр Iванович - 375988432; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА
кандидата Марiна Оксана Юрiївна - 375773614; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Морозов Денис
Володимирович -376113614; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Шульга Владислав
Володимирович - 375756114; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Бурносова Наталiя Вадимiвна 375761346; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS
INVESTMENTS LIMITED) - 375773614.
ХIII. З тринадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатнiй
основi.
3. Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради
Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з тринадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 375784406 голосiв, що складає
99,928044% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 8232
голосiв, що складає 0,002189% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 223877 голосiв, що складає 0,059533% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 38485 голосiв, що складає
0,010234% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ
В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ХIV. З чотирнадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Припинити повноваження наступних членiв Правлiння Товариства:
- Косориги Iнни Володимирiвни;
- Кiсiля Володимира Костянтиновича;
- Козловського Альфреда Iвановича.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах
з пiдрахунку голосiв з чотирнадцятого питання порядку денного: "ЗА" - 375835515 голосiв, що складає
99,941635% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 181000
голосiв, що складає 0,048131% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 38485 голосiв, що складає 0,010234%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові

X
20.12.2013
94,154
Позачерговi загальнi збори Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства з власної iнiцiативи.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства.
3. Прийняття рiшення про надання Товариством порук.
4. Затвердження на 2014 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових або майнових порук по
зобов'язанням третiх осiб.
5. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з ними.
Згiдно ст.38 Закону України "Про акцiонернi товариства" за пропозицiєю акцiонера (ТОВ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА") який є власником бiльше 5% простих акцiй, до порядку денного позачергових загальних
зборiв Товариства, включено питання:
8. Про затвердження договорiв з ПАТ "АЛЬФА-БАНК".
Результати розгляду питань порядку денного:
I. З першого питання порядку денного
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РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: Гукалову Олену Анатолiївну; Ключник Ларису
Миколаївну; Ключника Андрiя Iгоровича; Лукаш Iрину Миколаївну; Молоткову Анастасiю Олегiвну;
Мозолькову Iнну Олегiвну; Пiкуш Iрину Вячеславiвну; Сапунову Iрину Павлiвну; Савотiну Юлiю Iванiвну;
Штанько Анну Валерiївну.
2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля закiнчення роботи загальних зборiв
Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з першого питання порядку денного: "ЗА" - 376570280голосiв, що складає
99,9878% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ"
- 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "НЕ
ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 45838 голосiв, що складає 0,0122% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО
НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
II. З другого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв Товариства:
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборiв та включених до порядку денного, надавати
виступаючим до 10 хвилин.
2. Головi зборiв виносити на розгляд загальних зборiв питання порядку денного та надавати слово
доповiдачу. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi або
виступу з цього питання, пiсля чого доповiдачу або головi зборiв оголошувати проект рiшення, потiм
переходити до голосування.
3. Питання ставити доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок головi зборiв iз
зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера (його представника).
4. Збори провести без перерви.
5. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенiв для голосування,
отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї. В процесi голосування i пiдрахунку голосiв можливi
технiчнi перерви до 15-20 хвилин.
6. Пiсля вичерпання порядку денного та оголошення результатiв голосування з кожного питання
порядку денного загальних зборiв головi зборiв оголосити про їх закриття.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з другого питання порядку денного: "ЗА" - 375805153 голосiв, що складає
99,7847% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 781272
голосiв, що складає 0,2074% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 29693 голосiв, що складає 0,0079%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
III. З третього питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Схвалити надання Товариством поруки на користь ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", яке є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Дочiрньої компанiї
"Укргазвидобування" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" з метою забезпечення
виконання Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" своїх вiдповiдних платiжних
зобов'язань за Договором №УГВ6419/21-12 поставки природного газу, укладеного 10 жовтня 2012 року
мiж Дочiрньою компанiєю "Укргазвидобування", у якостi Постачальника, та Нацiональною акцiонерною
компанiєю "Нафтогаз України" у якостi Покупця (iз змiнами та доповненнями вiд 30 сiчня 2013 року) у
розмiрi до 224 871 508 гривень.
Схвалити рiшення вiдповiдних органiв Товариства, що приймалися з метою затвердження надання
такої поруки та вiдповiдного договору поруки, та дiї Товариства, спрямованi на укладення та виконання
такого договору поруки.
Затвердити, що до надання Товариством вказаної поруки не застосовуються будь-якi обмеження чи
вимоги, встановленi загальними зборами Товариства чи iншими органами Товариства, в тому числi,
але не виключно, лiмiт надання Товариством порук на 2013 рiк та обмеження щодо перелiку осiб,
зобов'язання яких можуть бути забезпеченi порукою Товариства.
Схвалити надання Товариством порук на користь ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" з метою забезпечення виконання Нацiональною акцiонерною компанiєю
"Нафтогаз України" своїх вiдповiдних платiжних зобов'язань за Договором №УГВ6419/21-12 поставки
природного газу, укладеного 10 жовтня 2012 року (з усiма змiнами та доповненнями) мiж Дочiрньою
компанiєю "Укргазвидобування" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", у якостi
Постачальника, та Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України", у якостi Покупця, або за
iншим договором поставки природного газу мiж ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", у якостi Постачальника, та Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз
України", у якостi Покупця.
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Доручити Наглядовiй радi Товариства самостiйно визначати умови договорiв поруки.
При цьому: (А) до надання Товариством таких порук не застосовуються будь-якi обмеження чи вимоги,
встановленi загальними зборами Товариства чи iншими органами Товариства, в тому числi, але не
виключно, лiмiт надання Товариством порук на вiдповiдний рiк та обмеження щодо перелiку осiб,
зобов'язання яких можуть бути забезпеченi порукою Товариства; та (Б) максимальний розмiр
зобов'язань, забезпечених такою порукою Товариства, становить суму, еквiвалентну 239 700 000
гривень.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з третього питання порядку денного: "ЗА" - 375811308 голосiв, що складає
99,7863% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 804810
голосiв, що складає 0,2137% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ,
ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
IV. З четвертого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити на 2014 рiк лiмiт надання Товариством порук по зобов'язанням третiх осiб у розмiрi, що не
перевищує 634 765 000 гривень.
Затвердити, що зазначений вище лiмiт застосовується до порук, якi надаються Товариством у 2014
роцi. Поруки, наданi до 1 сiчня 2014 року та якi дiють протягом 2014 року, не повиннi враховуватись при
розрахунку використання лiмiту порук у 2014 роцi.
Поруки в рамках затвердженого лiмiту можуть бути наданi у забезпечення зобов'язань наступних
компанiй: ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"; ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"; ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО
ТЬЮБ"; ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"; ПрАТ "НРЗ"; ПрАТ
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ";
ТОВ
"ВАПНЯНА
ФАБРИКА"; ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД"; ТОВ "ТРАНСКОМ - ДНIПРО"; ТОВ НВЦ "ЯКIСТЬ";
ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ"; ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО"; ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ";
ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБIНАТ ВТОРМЕТ"; ТОВ "МЕТА"; ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН"; Iнтерпайп Лiмiтед
(Interpipe Limited); Стiл.Уан Лiмiтед (Steel.One Limited); Салекс Iнвестментс Лiмiтед (Saleks Investments
Limited); Iнтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA); КЛВ Вiлко СА (KLW Wheelco SA); Н.А. Iнтерпайп, Iнк
(N.A. Interpipe, Inc); Iнтерпайп М.I ФЗI (Interpipe M.E FZE); ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; ТОВ
"IНТЕРПАЙП-М".
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з четвертого питання порядку денного: "ЗА" - 375824974 голосiв, що
складає 99,7899% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" 781293 голосiв, що складає 0,2075% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах; "УТРИМАЛОСЬ" - 9851 голосiв, що складає 0,0026% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В
БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ
ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
V. З п'ятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Припинити повноваження наступних членiв Наглядової ради Товариства:
1. Кiрiчко Олександра Iвановича;
2. Марiної Оксани Юрiївни;
3. Морозова Дениса Володимировича;
4. Шульги Владислава Володимировича;
5. Бурносової Наталiї Вадимiвни;
6. "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED);
7. "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED).
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з п'ятого питання порядку денного: "ЗА" - 376616053 голосiв, що складає
99,99998% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "УТРИМАЛОСЬ"
- 65 голосiв, що складає 0,00002% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО ВИЗНАНО
НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що складає
0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
VI. З шостого питання порядку денного
ПIДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:
1. Морозов Денис Володимирович;
39

2. Розенберг Олег Iгорович;
3. Марiна Оксана Юрiївна;
4. Любименко Iнна Володимирiвна;
5. "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED);
6. Воротинцева Ганна Володимирiвна;
7. "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED).
Пiдсумки кумулятивного голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних
загальних зборах з пiдрахунку голосiв з шостого питання порядку денного: кiлькiсть голосiв, поданих ЗА
кандидата Розенберг Олег Iгорович - 375816491; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Марiна
Оксана Юрiївна - 375802708; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Морозов Денис Володимирович 375820656; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED) 375743282; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Любименко Iнна Володимирiвна - 375790308;
кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS INVESTMENTS
LIMITED) - 375773350; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Воротинцева Ганна Володимирiвна 375766844.
VII. З сьомого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатнiй
основi.
3. Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради
Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з сьомого питання порядку денного: "ЗА" - 375834846 голосiв, що складає
99,7926% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 781272
голосiв, що складає 0,2074% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ,
ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
VIII. З восьмого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити укладення Товариством з ПАТ "АЛЬФА-БАНК" договору застави належного Товариству
рухомого майна балансова вартiсть якого складає 88 580 550 гривень, перелiченого у додатку №1. У
вiдповiдностi iз зазначеним договором заставою забезпечується виконання ТОВ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА" своїх зобов'язань за договором про вiдкриття кредитної лiнiї, згiдно з умовами якого ПАТ
"АЛЬФА-БАНК" (надалi - Банк) вiдкриє ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (надалi - Боржник) вiдновлювану
мультивалютну кредитну лiнiю на наступних умовах:
- лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв)
доларiв США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнях, росiйських рублях,
доларах США та Євро;
- строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше 36 (тридцять шiсть) мiсяцiв;
- надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi додаткових угод до договору про вiдкриття
кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр
лiмiту кредитної лiнiї;
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi не бiльше 25% (двадцять п'ять вiдсоткiв)
рiчних за користування частиною кредиту, наданою у гривнi; у розмiрi, не бiльше 18,5% (вiсiмнадцять
цiлих п'ять десятих вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою у росiйських рублях;
у розмiрi, не бiльше 15,75% (п'ятнадцять цiлих сiмдесят п'ять сотих вiдсоткiв) рiчних, за користування
частиною кредиту, наданою у доларах США; у розмiрi, не бiльше 14,5% (чотирнадцять цiлих п'ять
десятих вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою у Євро.
Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про вiдкриття кредитної лiнiї, з
урахуванням будь-яких майбутнiх змiн, внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк
користування частиною (траншем) кредитної лiнiї, та/або розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї,
та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем/, та/або розмiр комiсiйних
винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi
Боржник, згiдно з договором про вiдкриття кредитної лiнiї повинен сплачувати Банку, i погодитися з
тим, що такi змiни не потребують окремого рiшення Загальних зборiв Товариства щодо заставленого
майна, i встановлена застава залишиться чинною протягом строку дiї договору застави, а Банк буде
мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави) у
повному обсязi, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн до договору про вiдкриття кредитної лiнiї,
переважно перед iншими кредиторами Товариства.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства або iншу особу, яка уповноважена дiяти вiд iменi
Товариства на пiдставi довiреностi чи призначену виконуючою обов'язки Голови Правлiння Товариства
пiд час його вiдсутностi, визначати заставну вартiсть майна, визначати решту умов договору застави та
пiдписати договiр застави вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов договору застави
та пiдписувати пов'язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в
майбутньому.
2. Затвердити укладення Товариством з ПАТ "АЛЬФА-БАНК" договору поруки, у вiдповiдностi з яким
Товариство поручиться перед ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за виконання ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" своїх
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зобов'язань за договором про вiдкриття кредитної лiнiї, згiдно з умовами якого ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
(надалi - Банк) вiдкриє ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (надалi - Боржник) вiдновлювану мультивалютну
кредитну лiнiю на наступних умовах:
- лiмiт кредитної лiнiї - еквiвалентний сумi, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв)
доларiв США, з можливiстю надання у межах кредитної лiнiї коштiв у гривнях, росiйських рублях,
доларах США та Євро;
- строк дiї кредитної лiнiї - не бiльше 36 (тридцять шiсть) мiсяцiв;
- надання кредиту у межах кредитної лiнiї - на пiдставi додаткових угод до договору про вiдкриття
кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр
лiмiту кредитної лiнiї;
- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi не бiльше 25% (двадцять п'ять вiдсоткiв)
рiчних за користування частиною кредиту, наданою у гривнi; у розмiрi, не бiльше 18,5% (вiсiмнадцять
цiлих п'ять десятих вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою у росiйських рублях;
у розмiрi, не бiльше 15,75% (п'ятнадцять цiлих сiмдесят п'ять сотих вiдсоткiв) рiчних, за користування
частиною кредиту, наданою у доларах США; у розмiрi, не бiльше 14,5% (чотирнадцять цiлих п'ять
десятих вiдсоткiв) рiчних, за користування частиною кредиту, наданою у Євро.
Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни договору про вiдкриття кредитної лiнiї, в тому числi такi,
внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема,
але не виключно, будь-якi змiни договору про вiдкриття кредитної лiнiї, внаслiдок яких збiльшується
розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або
розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород,
та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник згiдно з
договором про вiдкриття кредитної лiнiї повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство
поручиться згiдно з договором поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення
поруки наданої Товариством та не потребують окремого рiшення Загальних зборiв Товариства, i
встановлена порука залишиться чинною протягом строку дiї договору поруки, а Товариство буде
вiдповiдати перед Банком у тому ж обсязi, що i Боржник, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн
обсягу вiдповiдальностi Боржника за договором про вiдкриття кредитної лiнiї. Дана згода є безумовною,
безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства або iншу особу, яка уповноважена дiяти вiд iменi
Товариства на пiдставi довiреностi чи призначену виконуючою обов'язки Голови Правлiння Товариства
пiд час його вiдсутностi, визначати решту умов договору поруки та пiдписати договiр поруки вiд iменi
Товариства, а також вносити змiни в решту умов договору поруки та пiдписувати пов'язанi з цими
змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.
3. Уповноважити Наглядову раду Товариства самостiйно визначити та затвердити умови договору
застави та договору поруки, що будуть укладенi Товариством з ПАТ "АЛЬФА-БАНК.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з восьмого питання порядку денного: "ЗА" - 375811295 голосiв, що складає
99,7863% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "ПРОТИ" - 804823
голосiв, що складає 0,2137% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ,
ЩО ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах; "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ В БЮЛЕТЕНЯХ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
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VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду
за простими
акціями

за
привілейовани
ми акціями
0
0
0

За результатами періоду, що
передував звітному
за
за простими
привілейовани
акціями
ми акціями
0
0
0
0
0
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
0
Дата складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис
На чергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 19 квiтня 2012 року (протокол №17 вiд
19.04.2012 року), прийнято рiшення: не затверджувати порядок розподiлу прибутку у зв'язку з тим, що
за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi отримано збиток у розмiрi
26 551 тис.грн. Протягом 2012 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 83 906 (вiсiмдесят три тисячi дев'ятсот шiсть) гривень дивiдендiв.
На рiчних загальних зборах Товариства, що вiдбулися 23 квiтня 2013 року (протокол №18 вiд
23.04.2013 року), прийнято рiшення: не розподiляти чистий прибуток, отриманий Товариством за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi.
Протягом 2013 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 93 647 (дев'яносто три тисячi шiстсот сорок сiм) гривень дивiдендiв.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДМАРКЕТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
34412655
01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, вул.
Мечникова, 2
АВ №263418
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
01.10.2013
(044) 498-53-74
498-53-74
Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної установи (зберiгача цiнних паперiв).
Обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв акцiй
Товариства здiйснюється зберiгачем на пiдставi Договору про
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, вул.
Шовковична, 42-44
АД №034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
11.06.2012
(044) 277-50-00
277-50-01
Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому
ринку
На пiдставi укладеного Договору про допуск цiнних паперiв до
торгiвлi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
послуги допуску цiнних паперiв до торгiвлi на ПФТС шляхом їх
включення до Бiржового Списку, а також обiг цiнних паперiв на
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ПФТС (пiдтримання цiнних паперiв у Бiржовому Списку).
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство
"Експерт-Рейтинг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
34819244
04073, Україна, Київська обл., Подольський р-н, м. Київ, пров.
Куренiвський, 15, офiс 29
5
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
09.06.2010
(044)227-60-74
227-60-74
Юридична особа, уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку
емiтента
На пiдставi укладеного договору ТОВ "РА"Експерт-Рейтинг" надає
рейтинговi послуги ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", як пiдприємству яке
має стратегiчне значення для економiки i безпеки держави.
ТОВ "РА"Експерт-Рейтинг" є уповноваженим рейтинговим
агентством, та на пiдставi рiшення НКЦПФР вiд 08.06.2010 року
№860 включено до Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств. Свiдоцтво про включення до Державного
реєстру уповноважених рейтингових агентств №5 вiд 09.06.2010
року.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
Акціонерне товариство
14352406
49000, Україна, Дніпропетровська обл., Бабушкiнський р-н, м.
Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 17
70
Нацiональний банк України
28.07.2009
(0562) 33-37-50
33-37-50
Юридична особа, уповноважена емiтентом виплачувати дохiд за
його цiнними паперами
На пiдставi укладених договорiв доручень ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО" здiйснює виплату дивiдендiв акцiонерам ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ".
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Акціонерне товариство
30370711
01001, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул.
Б.Грiнченка, 3
-

(044) 377-72-65
279-12-49
Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
До 12 жовтня 2013 Нацiональний депозитарiй України здiйснював
професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi виданих
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї
на провадження депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних
паперiв строком на десять рокiв i лiцензiї на здiйснення
розрахунково - клiрингової дiяльностi строком на десять рокiв.
12 жовтня 2013 вступив в силу Закон України "Про депозитарну
систему України" (далi - Закон).
Згiдно частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй 43

юридична особа, яка функцiонує у формi публiчного акцiонерного
товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства" з урахуванням особливостей , встановлених цим
Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального
депозитарiю з дня реєстрацiї Державною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку в установленому порядку Правил
Центрального депозитарiю .
1 жовтня 2013 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового
ринку зареєстрованi
представленi
Публiчним
акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України"
Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення
Комiсiї вiд 01.10.2013 № 2092 ) .
Центральний
депозитарiй
забезпечує
формування
та
функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв .
Центральний депозитарiй веде депозитарний облiк всiх емiсiйних
цiнних паперiв , крiм тих , облiк яких веде Нацiональний банк
України вiдповiдно до компетенцiї , визначеної цим Законом.
Обслуговування випуску цiнних паперiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
здiйснюється на пiдставi Договору про обслуговування випускiв
цiнних паперiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"ФIНЕМ-КОНСАЛТIНГ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
23942905
49044, Україна, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, м.
Днiпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 10-А, офiс 53
1368
Аудиторська палата України
26.01.2001
(0562) 36-21-09
36-21-09
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги
емiтенту
Вiдповiдно до чинного законодавства України, аудиторська
дiяльнiсть не пiдлягає лiцензуванню. У зв'язку з цим ТОВ
"Аудиторська фiрма "ФIНЕМ-КОНСАЛТIНГ" лiцензiї не має. Однак
аудиторська
фiрма
ТОВ
"ФiнЕМ-КОНсалтiнг"
внесена
Аудиторською палатою України до реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв, якi одноосiбно надають аудиторськi послуги та
одержала свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської
дiяльностi № 1368 вiд 26 сiчня 2001 року.
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД"
Товариство з додатковою відповідальністю
36319252
65009, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, оф.
302
АГ №569263
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
11.01.2001
(048) 702-92-74
784-45-48
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхування
майна ТДВ "СК "Авангард" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги
по страхуванню майна.
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД"
Товариство з додатковою відповідальністю
36319252
65009, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, оф.
302
АГ №569260
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
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інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або

11.01.2001
(048) 702-92-74
784-45-48
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхування
майна ТДВ "СК "Авангард" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги
по страхуванню майна.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ЮНIСОНГАРАНТ"
Акціонерне товариство
32942598
03028, Україна, Київська обл., м. Київ, пр. Науки, 30-А
АД №039884
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
21.08.2012
(044) 362-46-24
362-46-24
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхування
майна ПрАТ "СК "ЮНIСОН-ГАРАНТ" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
послуги по страхуванню майна.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ЮНIСОНГАРАНТ"
Акціонерне товариство
32942598
03028, Україна, Київська обл., м. Київ, пр. Науки, 30-А
АД №039887
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
21.08.2012
(044) 362-46-24
362-46-24
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхування
майна ПрАТ "СК "ЮНIСОН-ГАРАНТ"" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" послуги по страхуванню майна.
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "БЕЗПЕКА"
Товариство з додатковою відповідальністю
38106063
01021, Україна, Київська обл., м. Київ, Кловський узвiз, 10
АЕ №198796
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансо-вих послуг України
20.06.2013
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхування
майна ТДВ "СК "БЕЗПЕКА" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги
по страхуванню майна.
Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова
компанiя"
Акціонерне товариство
33231605
49081, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, пр. iм.
газ. "Правда", 1
АВ №584497
Державна комiсiя з регулювання фiнансових по-слуг України
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інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

16.12.2010
(0562) 23-61-45
23-71-29
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхування
майна ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" надає ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги по страхуванню майна.
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя
"IНГО Україна"
Акціонерне товариство
16285602
01054, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Воровського, 33
№1070504
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансо-вих послуг України
03.03.2007
(044) 490-27-44
490-27-45
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхування
майна ПрАТ "АСК "IНГО Україна" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
послуги по страхуванню майна.
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя
"IНГО Україна"
Акціонерне товариство
16285602
01054, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Воровського, 33
№1072188
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансо-вих послуг України
03.03.2007
(044) 490-27-44
490-27-45
Юридична особа, що надає страховi послуги Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне страхування
майна ПрАТ "АСК "IНГО Україна" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
послуги по страхуванню майна.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
33517151
49005, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул.
Пiсаржевського, 1а
-

(0562) 389-676
389-580
Юридична особа, яка надає консультативно-правовi послуги
емiтенту
На
пiдставi
укладених
договорiв
ТОВ
"IНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ" здiйснює надання консультативної допомоги з
питань правового забезпечення господарської дiяльностi
Товариства. А також здiйснює правову експертизу документiв, що
надходять з правоохоронних та контролюючих органiв; юридична
пiдтримка зi спiрних угод; представництво iнтересiв Товариства з
питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, у контролюючих,
правоохоронних
органах,
органах
державної
влади;
консультацiйну та практичну допомогу у проведеннi претензiйнопозовної роботи з окремих угод, в т.ч. представництво iнтересiв
Товариства у судових органах, органах виконавчої служби та iн.
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Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Селепей,
Волковецький i Партнери"
Товариство з обмеженою відповідальністю
35529766
01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, вул.
Шовковична, 42-44
-

Юридична особа, яка надає консультативно-правовi послуги
емiтенту
На пiдставi укладеного договору ТОВ "Селепей, Волковецький i
Партнери" здiйснює надання консультативної допомоги з питань
аналiз, внесення змiн, супроводження реєстрацiї кедитного
договору в Нацiональному банку України.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
18.05.2010

Опис

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
2
№201/1/10

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
3
Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
UA4000067839

Тип цінного
папера
5
Акція проста
бездокументарн
а іменна

Форма
існування та
форма випуску
6
Бездокументарн
і іменні

Номінальна
вартість (грн)

Кількість
акцій (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

7
0,25

8
400 000 000

9
100 000 000

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10
100

Опис
IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦIЙ ТОВАРИСТВА.
Статутний капiтал Товариства становить 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Статутний капiтал подiлено на 400 000 000 (чотириста 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 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Випуск акцiй здiйснюється в порядку, що визначається Нацiональною
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 простих 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 вимогами 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 видане 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 сплачена акцiонерами (фiзичними та юридичними особами) повнiстю. Оплата придбаних акцiй здiйснена шляхом перерахування
грошових коштiв на розрахунковий 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 Нацiональної 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. В
цiлях виконання вимог законодавства, зокрема положення частини другої статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" про виключно 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. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18 травня 2010 року
№ 201/1/10. Згiдно з вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо здiйснення кодифiкацiї (нумерацiї) цiнних паперiв Нацiональним Депозитарiєм України
присвоєно реєстрацiйний лiтерно-знаковий код цiнним паперам Товариства та отримано виписку з реєстру кодiв цiнних паперiв. Код цiнних паперiв UA 4000067839. Протягом
звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу не вiдбувалось. У зв'язку зi змiною найменування емiтента з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД" на виконання вимог законодавства здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв. На сьогоднi є чинним свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
№201/1/10 вiд 18 травня 2010 року, видане 22 березня 2013 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 Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 6 липня 1999 року №
141 та вiд 30 грудня 1998 року № 215 Товариство та ПФТС уклали 8 вересня 1999 року Договiр про пiдтримання лiстингу. У зв'язку зi вступом в дiю Положення про функцiонування
фондових бiрж, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 19.12.2006 року №1542 першого жовтня 2007 року було переукладено Договiр про пiдтримання лiстингу. Вiдповiдно до умов
Договору цiннi папери Товариства були включенi до Котирувального Списку ПФТС другого рiвня лiстингу та допущенi до торгiв у торговельнiй мережi. З 1 лютого 2005 року акцiї
Товариства були включенi до iндексного кошику Першої Фондової Торговельної Системи (ПФТС - iндекс). В продовж 2012 року в ПФТС були зафiксованi такi цiни купiвлi-продажу
акцiй Товариства: - I квартал - мiнiмальна цiна 2,10 грн., максимальна - 2,91 грн.; - II квартал - мiнiмальна цiна 2,20 грн., максимальна - 2,51 грн.; - III квартал - мiнiмальна цiна 2,10
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грн., максимальна - 2,44 грн.; - IV квартал - мiнiмальна цiна 1,40 грн., максимальна - 2,00 грн. Ринкова капiталiзацiя Товариства станом на день укладення останнього у звiтному
перiодi бiржового контракту на органiзаторi торгiвлi склала - 1 021 млн.грн. В продовж 2013 року в ПФТС були зафiксованi такi цiни купiвлi-продажу акцiй Товариства: - в I кварталi та
II кварталi акцiї не котирувалися; - III квартал - мiнiмальна цiна 1,50 грн., максимальна - 3,15 грн.; - IV квартал - мiнiмальна цiна 3,00 грн., максимальна - 3,20 грн. Ринкова
капiталiзацiя Товариства станом на день укладення останнього у звiтному перiодi бiржового контракту на органiзаторi торгiвлi склала - 1 280 млн.грн. Рiшенням ПАТ "Фондова бiржа
ПФТС" №0109/2011/01 вiд 01.09.2011 року простi iменнi акцiї ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" бездокументарної форми загальною кiлькiстю 400 000 000 шт. та загальною номiнальною
вартiстю 100 000 000 грн. з 02 вересня 2011 року переведено з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку. У зв'язку iз
закiнченням строку дiї Договору про пiдтримання лiстингу 08 листопада 2011 року мiж Товариством та ПФТС було укладено Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi. На пiдставi
укладеного Договору ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає Товариству послуги допуску цiнних паперiв до торгiвлi на ПФТС шляхом їх включення до Бiржового Списку, а також обiг
цiнних паперiв на ПФТС . 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 Mellon. 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 Mellon 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 Mellon (http://www.adrbnymellon.com/dr_profile.jspicusip=460610108) є ADR-проспект про випуск депозитарних розписок I рiвня
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
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XI. 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. Наступним 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 "Нижньоднiпровський
трубопрокатний завод iменi Карла Лiбкнехта". Згiдно iз законодавством України договiр оренди у сiчнi 1993 року був
переоформлений з Фондом державного майна України.
28 грудня 1994 року шляхом реорганiзацiї орендного пiдприємства "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод iменi
Карла Лiбкнехта" було створене вiдкрите акцiонерне товариство "Нижньоднiпровський 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 стратегiчному 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 автоматизована 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 рамках проекту реструктуризацiї.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" за рiшенням позачергових загальних
зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 9 лютого 2007 року, перейменований у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (без змiни органiзацiйноправової форми).
В 2010 роцi розпочато випуск безшовних труб iз захисним антикорозiйним покриттям зовнiшньої поверхнi, яке
наноситься новою установкою фарбування виробництва компанiї Venjakob (Нiмеччина).
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вперше в Українi впровадив та сертифiкував на вiдповiднiсть вимогам IRIS Систему
управлiння якiстю.
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" за
рiшенням позачергових загальних зборiв Товариства, якi вiдбулися 29 сiчня 2013 року, перейменований у ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (без змiни
органiзацiйно-правової форми).
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" є
повним правонаступником ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД".
Протягом звiтного перiоду рiшень про злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл не приймалися.
Нинi завод - це сучасне пiдприємство, одне з найбiльших у галузi на Українi, має сучасне обладнання, 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 відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни
в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство - це сукупнiсть основних цехiв, глибоко переплетених мiж собою системою технологiчних, 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 одиницю, 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.
Наглядовою радою Товариства 18 листопада 2013 року (протокол засiдання Наглядової ради №388), на пiдставi
Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства, було прийнято рiшення про затвердження органiзацiйної
структури Товариства у новiй редакцiї. У вiдповiдностi з прийнятим рiшенням огранiзацiйна структура Товариства у
порiвняннi з попереднiми звiтними перiодами була повнiстю змiнена.
Станом на 31.12.2013 року Товариство у своєму складi має наступнi служби:
1. Апарат Голови Правлiння до складу якого входять група iз забезпечення та служба корпоративних вiдносин.
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2.Служба директора з виробництва до складу якої входять три товаровиробничих цеха: колесопрокатний цех,
трубопрокатний цех №3, цех нафтогазового сортаменту, а також цех пiдготовки металургiйного виробництва, вiддiл
збуту та виробничий вiддiл.
Функцiї основних цехiв:
- колесопрокатний цех (КПЦ) - виготовляє суцiльнокатанi колеса та бандажi: локомотивнi, трамвайнi, для вузької
колiї, а також кiльцевi вироби.
- трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ № 3) - виробляє гарячекатанi труби iз вуглецевих марок сталi, гарячекатанi ШХ,
холоднокатанi з вуглецевих марок сталi, холоднокатанi ШХ, холодно тягнутi для ПЕН i ПЕД;
- цех нафтогазового сортаменту - виробляє обсаднi труби з муфтами, труби нафтового сортаменту, а також
виробляє труби гарячекатанi та обсаднi.
3. Служба директора з якостi та технологiї до складу якої входять вiддiл засобiв не руйнуючого контролю; вiддiл
технiчного контролю; вiддiл аудиту та аналiзу якостi;центральна випробувальна лабораторiя; центральна заводська
лабораторiя; центральна лабораторiя метрологiї; управлiння колесобандажних технологiй; технiчний вiддiл.
Основними функцiями служби є забезпечення функцiонування та постiйного покращення Системи управлiння
якiстю, а також забезпечення нормативною, технологiчною та метрологiчною пiдготовками виробництва, реалiзацiя
комплексних програм з усiх напрямiв розробки та впровадження нових видiв продукцiї, пiдвищення якостi продукцiї,
що випускається, удосконаленням технологiї виробництва i скорочення витрат основної сировини та матерiалiв.
4. Служба директора з технiчного розвитку до складу якої входять iнвестицiйне управлiння (вiддiл по провадженню
iнвестицiйних проектiв та вiддiл по розробцi i бiзнес-плануванню проектiв); центральна лабораторiя автоматизацiї та
механiзацiї; проектно-конструкторський вiддiл.
Основними функцiями служби є розробка перелiку iнвестицiйних проектiв для формування портфелю Стратегiї
розвитку Товариства, а також розробка iнвестицiйних iдей та пропозицiй, направлених на пiдвищення
конкурентоздатностi продукцiї, продуктивностi працi, зниження собiвартостi. Реалiзацiя iнвестицiйних проектiв у
затвердженi строки i в рамках затвердженого бюджету.
5. Служба головного iнженера до складу якої входять вiддiл охорони працi; вiддiл екологiї та промислової санiтарiї;
об'єктова пожарно-газорятiвна служба; пiдроздiли головного енергетика: вiддiл головного енергетика, лабораторiя
металургiйної теплотехнiки, теплосиловий цех, електричний цех, цех контрольно-вимiрювальних приладiв та
автоматики; пiдроздiли головного механiка: цех ремонту металургiйного та трубопрокатного устаткування, ремонтномеханiчний цех, енергоремонтний цех, група з планування виробництва та вiддiл планування ремонтiв.
Основними функцiями служби є забезпечення Товариства усiма видами енергiї, своєчасного ремонту i технiчного
обслуговування обладнання, електроустановок, повiтряних та кабельних мереж. Також забезпечення виконання
правових, органiзацiйно-технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних, соцiально-економiчних та лiкувально-профiлактичних заходiв,
спрямованих на попередження нещасних випадкiв, професiйних захворювань та аварiй в процесi працi.
6. Служба директора з персоналу до складу якої входять вiддiл з оплати працi; вiддiл по роботi з персоналом; вiддiл
розвитку персоналу.
Основними функцiями служби є удосконалення органiзацiйно-функцiональної структури управлiння та штатного
розкладу Товариства, забезпечення ефективного функцiонування процесiв укомплектування та пiдбору персоналу
всiх пiдроздiлiв заводу. Аналiз ефективностi та удосконалення дiючої iнтегрованої системи оплати працi, форм та
методiв мотивацiї персоналу.
7. Служба комерцiйного директора до складу якої входять вiддiл супроводження закупок; вiддiл планування та
контролю поставок; складське господарство;управлiння будiвництва: вiддiл капiтального будiвництва; транспортний
вiддiл: автотранспортний та залiзничний цехи; управлiння виробництва запасних частин та конструкцiй.
Основними функцiями служби є органiзацiя та контроль забезпечення Товариству матерiалами, сировиною, ГСМ,
обладнанням, запасними частинами, а також реалiзацiя план-графiка проведення ремонтно-будiвельних,
iнвестицiйних заходiв вiдповiдно виробничої програми,в т.ч. органiзацiя вивантаження та зберiгання ТМЦ на складах.
8. Служба директора з фiнансiв та економiки до складу якої входять фiнансовий вiддiл; економiчний вiддiл; вiддiл
допомiжної реалiзацiї; вiддiл загальнозаводських проектiв; центр iнформацiйних технологiй: вiддiл програмного
забезпечення; вiддiл по автоматизованим системам управлiння технологiчними процесами; вiддiл системної
iнтеграцiї та пiдтримки; пiдроздiли головного бухгалтера: вiддiл з положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вiддiл
податкового облiку i облiку основних фондiв, вiддiл з облiку виробництва та калькуляцiї, група за мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi.
Основними функцiями служби є органiзацiя впровадження та розвиток сучасних iнформацiйних технологiй,
органiзацiя економiчної та фiнансової роботи Товариства, дотримання єдиних методологiчних основ ведення
бухгалтерського облiку.
9. Служба директора з безпеки до складу якої входять вiддiл охорони та пропускного режиму; контрольноаналiтичний вiддiл; оперативний вiддiл;юридичний вiддiл; центр засобiв зв'язку.
Основними функцiями служби є органiзацiя розробки та реалiзацiї комплексу заходiв iз забезпечення безпеки
заводу, правового забезпечення iнтересiв акцiонерного товариства, комерцiйної таємницi Товариства, перетин
виявлених i профiлактика можливих порушень безпеки.
10. Служба директора з адмiнiстративно-господарських питань до складу якої входять база вiдпочинку "Перлина",
палац культури "Металург", дитячий оздоровчий табiр iменi Олега Кошового, музей; обладнаний за останнiм словом
медичної технiки вiдокремлений пiдроздiл "Полiклiнiка ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Основними функцiями служби є розробка та впровадження заходiв, спрямованих на удосконалення i розвиток
соцiальної iнфраструктури.
Товариством створенi та дiють наступнi дочiрнi пiдприємства:
1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вапняна фабрика", мiсцезнаходження: 49081, Україна, м.
Днiпропетровськ, вул. Столєтова, 21.
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Основним видом дiяльностi ТОВ "Вапняна фабрика" є виробництво та реалiзацiя вапна, вапняного камiння,
продукцiї, в склад якої входить вапно, доломiт та iншої продукцiї, в тому числi на умовах давальницької сировини.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є єдиним засновником ТОВ "Вапняна фабрика" та володiє 100% часткою в статутному
капiталi пiдприємства.
2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЛВ ПРОДАКШН", мiсцезнаходження: 49081, Україна, м.
Днiпропетровськ, вул. Столєтова, 21.
Основним видом дiяльностi ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" є виробництво колiсної продукцiї.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є одним iз засновникiв ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" та володiє 99,9% часткою в статутному
капiталi пiдприємства.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють
на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти
зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2013 рiк склала 6170 чол., в т.ч.
чисельнiсть вiдокремленого пiдроздiлу Полiклiнiка ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - 158 чол.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2013 рiк у порiвняннi з 2012 роком зменшилась на 613 одиниць в
зв'язку з закриттям Мартенiвського цеху.
Кiлькiсть позаштатних осiб, якi працюють за сумiсництвом - 30 чол., в т.ч. працiвники вiдокремленого пiдроздiлу
Полiклiнiка ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - 15 чол.
Кiлькiсть осiб якi, працюють на умовах неповного робочого часу (за власним бажанням) - 65 чол., в т.ч. працiвники
вiдокремленого пiдроздiлу Полiклiнiка ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - 1 чол. (на 31.12.2013г.).
Фонд оплати працi за звiтний рiк склав 291 704,6 тис.грн. Фонд оплати працi в звiтному роцi зменшився на 8,2%
вiдносно попереднього року за рахунок зменшення чисельностi працiвникiв (закриття Мартенiвського цеху в листопадi
2012р.).
КАДРОВА ПРОГРАМА ТОВАРИСТА
Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб Товариства
необхiдною кiлькiстю робiтникiв та службовцiв вiдповiдних професiй та квалiфiкацiї. Основнi засади цiєї полiтики,
напрямки та порядок її реалiзацiї визначенi стандартами пiдприємства у системi менеджменту якостi (управлiння
якiстю), знаходять вiдображення у колективному договорi та у розпорядчо-органiзацiйних документах керiвництва
пiдприємства. Вiдповiдно до цього в Товариствi плануються та здiйснюються заходи з залучення, закрiплення та
пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.
Дирекцiєю з персоналу Товариства встановленi та пiдтримуються стiйкi зв'язки iз загальноосвiтнiми, професiйнотехнiчними та вищими учбовими закладами, спецiалiзованими закладами фахової пiдготовки та працевлаштування.
Працiвники Товариства, якi виявили бажання отримати вищу освiту та працювати пiсля цього на заводi, мають
можливiсть укласти вiдповiдний договiр i навчатися у вузi за рахунок Товариства.
У 2013 роцi пiдвищено квалiфiкацiю 630 працiвникiв. 420 працiвникiв пройшли навчання у закладах ТОВ
"УК"Днiпробуд", ТОВ "Корпорацiя Чермет", ДП "УПК", КП "Днiпросантехмонтаж", ГП "Головний навчально-методичний
центр Госгорпромнадзора України", Днiпропетровське вiддiлення Нацiонального Екологiчного Центру України, ГЗ
"ДIПРО", ЧП "Металомонтаж", ТОВ "Приднiпровський АЦНК ТД", ТОВ "ТЮФ Рейнланд Україна", ТОВ "Центр
сертифiкацiї при УТНКТД", ТОВ "КСБ "Спектр" i iн.
Протягом року 132 робiтникам-учням вперше присвоєнi квалiфiкацiйнi розряди, 156 робiтникам був пiдвищений
квалiфiкацiйний розряд, 500 працiвникiв опанували другу професiю.
У Товариствi затверджена i дiє система безперервного виробничо-технiчного навчання робiтникiв, керiвникiв i
фахiвцiв, що дає можливiсть виключити допуск до самостiйної роботи осiб, якi не пройшли необхiдне навчання.
Для проведення роботи по пiдготовцi, перепiдготовцi i пiдвищенню квалiфiкацiї кадрiв, Товариство, в цiлому, має
необхiдну учбово-матерiальну базу; у повному обсязi забезпечений необхiдними навчальними планами i програмами,
наочним приладдям, технiчними засобами навчання. Iз числа досвiдчених i квалiфiкованих працiвникiв цехiв i служб
заводу пiдiбраний, навчений i затверджений склад викладачiв теоретичного i виробничого навчання.
На пiдставi наявностi усього вищевикладеного Мiнiстерством освiти України в 2011 роцi Товариству виданi Лiцензiї
на право пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв ( серiя АВ №586167 вiд 11.08.2011р.).
При навчаннi робiтникiв професiям, якi контролюються органами Держпроммiськнагляду, застосовується тiльки
курсова форма пiдготовки. Для проведення навчання в цих групах залучаються викладачi, якi пройшли спецiальне
навчання i атестованi на знання вiдповiдних Правил, вiдповiдно до вимог Типового положення про навчання питанням
охорони працi.
Професiйна пiдготовка здiйснюється по навчальних робочих програмах, якi оновлюються один раз у п'ять рокiв
провiдними заводськими спецiалiстами на пiдставi типових Мiнiстерських програм. Робочi навчальнi програми
затверджуються Директором з персоналу.
У якостi iнструкторiв виробничого навчання залучають висококвалiфiкованих робiтникiв, що мають стаж роботи з
професiї не менше 3-х рокiв. У якостi викладачiв теоретичного навчання залучають висококвалiфiкованi фахiвцi,
керiвники, майстри, якi мають профiльну вищу освiту та стаж роботи з профiлю виробництва - не менше 3-х рокiв, що
пройшли навчання психолого-педагогiчному мiнiмуму й атестованi з питань охорони працi.
Усi навчальнi програми для пiдготовки персоналу Товариства включають роздiли "Охорона працi", "Система
управлiння якiстю", "Система екологiчного менеджменту".
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На заводi дiє затверджена Полiтика в областi якостi. Весь персонал цехiв та структурних пiдроздiлiв заводу
ознайомлений з дiючою Полiтикою.
Усi працiвники цехiв проходять перiодичне навчання i пiдвищення квалiфiкацiї на виробничо-технiчних курсах,
курсах цiльового призначення, семiнарах.
Навчання персоналу здiйснюється за наступними напрямками:
- Первинна професiйна пiдготовка;
- Перепiдготовка;
- Пiдвищення квалiфiкацiї: на виробничо-технiчних курсах; курсах цiльового призначення.
Перiодичнiсть пiдвищення квалiфiкацiї здiйснюється - не рiдше 1-го разу в п'ять рокiв.
На пiдставi протоколiв здачi квалiфiкацiйних iспитiв кожному робiтнику, який пройшов навчання, видається
посвiдчення, свiдоцтво чи сертифiкат установленого зразку.
Усi реєстрацiйнi данi щодо навчання систематично заносяться в особисту картку працiвника. Особистi картки
ведуться працiвниками вiддiлу навчання та розвитку персоналу на весь персонал Товариства, задiяний у Системi
якостi.
За звання "Майстер 1 класу" та "Майстер 2 класу", присвоєння якого здiйснюється кращим майстрам за пiдсумками
їхнього навчання в Школi майстрiв, з червня 2013 року було встановлено надбавки 9 майстрам.
З метою заохочення працiвникiв до професiонального самовдосконалення регулярно проводяться конкурсизмагання на звання "Кращий за професiєю", "Кращий майстер навчання".
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,
зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні,
позиції емітента в структурі об'єднання
1. Найменування об'єднання: Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром".
Мiсцезнаходження об'єднання: 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
загальних 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 роботи 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 впливають 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. ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є
одним iз засновникiв (учасникiв) Об'єднання.
2. Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Виробники та споживачi залiзничної технiки".
Мiсцезнаходження об'єднання: бульвар Лiхачьова, буд. 1/27 кiм.104, м.Київ, 01133.
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 вагонодобування, 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) ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вступило до Асоцiацiї та є її членом.
3. Найменування об'єднання: Днiпропетровська обласна органiзацiя роботодавцiв пiдприємств металургiйного
комплексу "Метал-Днiпропетровськ".
Мiсцезнаходження об'єднання: пр. Свободи, буд. № 89-А, кiм. 2, м. Днiпропетровськ, 49068.
Днiпропетровська обласна органiзацiя роботодавцiв пiдприємств металургiйного комплексу "МеталДнiпропетровськ" (далi - Органiзацiя) є галузевою органiзацiєю роботодавцiв пiдприємств металургiйного комплексу,
утвореного вiдповiдно до Законiв України "Про об'єднання громадян", "Про органiзацiї роботодавцiв" Основною метою
створення та дiяльностi Органiзацiї є представництво i захист iнтересiв роботодавцiв пiдприємств металургiйного
комплексу Днiпропетровської областi, економiчних, соцiально-трудових та iнших вiдносинах, захист їх законних прав
та iнтересiв, а також координацiя та консолiдацiя дiй членiв Органiзацiї для досягнення позитивних результатiв їхньої
дiяльностi та посилення їх впливу на процес формування соцiально-економiчної полiтики, вдосконалення соцiальнотрудових вiдносин та розвитку соцiального партнерства у Днiпропетровськiй областi. На пiдставi рiшення Наглядової
ради Товариства вiд 25 сiчня 2012 року (протокол засiдання Наглядової ради вiд 25.01.2012 року №331) ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" вступило до Органiзацiї та є її членом.
4. Найменування об'єднання: Днiпропетровська торговельно-промислова палата.
Мiсцезнаходження об'єднання: вул. Шевченко, 4, м. Днiпропетровськ, 49005.
Днiпропетровська торговельно-промислова палата (ДТПП) вiдповiдно до Закону, - недержавна неприбуткова
саморегулююча органiзацiя, на добровiльних засадах об'єднуюча юридичних осiб i громадян, зареєстрованих як
пiдприємцi, а також їх об'єднання.
Днiпропетровська торговельно-промислова палата об'єднує пiдприємства, органiзацiї, фiрми рiзних форм власностi,
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сприяє органiзацiї дiлової спiвпрацi, беручи участь тим самим в становленнi багатобiчної економiки регiону, змiцненнi
її авторитету.
Широкий спектр послуг ДТПП нацiлений на пiдвищення конкурентоспроможностi регiональних виробникiв,
розширення можливостей виходу на нацiональний i свiтовий ринки, залучення iнвестицiй. У їх числi надання
зовнiшньоекономiчних i правових консультацiй, штрихове кодування, здiйснення квалiфiкованих переказiв,
проведення експертиз, сертифiкацiї i декларування товарiв, довiдково-iнформацiйне забезпечення. ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" вступило до Органiзацiї та є її членом.
5. Найменування об'єднання: УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ СТАЛЕПЛАВIЛЬНИКIВ.
Мiсцезнаходження об'єднання: пров. В'ятський, 2а, м. Донецьк, 83017.
УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ СТАЛЕПЛАВIЛЬНИКIВ (далi - Асоцiацiя) - є добровiльним недержавним договiрним та
неприбутковим об'єднанням юридичних осiб, яке створено з метою сприяння розвитку, органiзацiї i виконанню робiт
по пiдвищенню технiчного i економiчного рiвня сталеплавильного i сумiжних з ним виробництв, включаючи їх
модернiзацiю i удосконалення з залученням нацiональних i iноземних фiнансових, технiчних i iнтелектуальних
ресурсiв.
Предметом дiяльностi Асоцiацiї є сприяння прискоренню рiшення питань економiки, цiнової та iнвестицiйної
полiтики, приватизацiї, науково-технiчного прогресу в сталеплавильному i сумiжному з ним виробництвах, участь
вдосконаленнi нових форм господарювання в металургiйному виробництвi, розвиток i розширення взаємовигiдного
спiвробiтництва з iноземноми країнами, фондами, кредитними i iнвестицiйними iнститутами, спiвтовариствами i
банками, фiнансово-промисловими групами i iнше, органiзацiя науково-дослiдницьких, конструкторських i проектних
робiт по впровадженню передових технологiй та iнша дiяльнiсть. ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вступило до Асоцiацiї та є її
колективним членом.
6. Найменування об'єднання: Днiпропетровська обласна органiзацiя добровiльного пожежного товариства України.
Мiсцезнаходження об'єднання: вул. Енергетична, 18, м. Днiпропетровськ, 49089.
Добровiльне пожежне товариство України (далi - Товариство) є всеукраїнською громадською органiзацiєю, яка
об'єднує на добровiльних засадах громадян, що виявили бажання своєю участю в Товариствi виконувати основнi
завдання та його мету. Товариство створене i дiє на основi добровiльностi, рiвноправностi його членiв,
самоврядування, законностi та гласностi, неухильного виконання рiшень вищестоящих органiзацiй пiдпорядкованими
органами та всiма його членами. Товариство вiльне у виборi напрямiв своєї дiяльностi. Метою Товариства є сприяння
змiцненню пожежної та техногенної безпеки в Українi, формування суспiльної свiдомостi i цивiльної позицiї населення
в галузi пожежної безпеки, залучення членiв Товариства до запобiгання i гасiння пожеж, боротьби з пожежами,
техногенними катастрофами та iншими надзвичайними ситуацiями та їх наслiдками. Основними завданнями
Товариства є сприяння органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування, а також органам та
установам, якi здiйснюють державну полiтику в сферi пожежної безпеки та подоланнi надзвичайних ситуацiй та їх
наслiдкiв у забезпеченнi пожежної, техногенної та iншої безпеки. ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вступило до Товариства та є
його членом.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому
вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за
звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство самостiйно здiйснює господарську дiяльнiсть та не проводить спiльної дiяльностi з iншими
органiзацiями, пiдприємствами, установами.
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 надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства:
а) Перерахунок iноземних валют
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях ("грн."), що є функцiональною валютою i валютою представлення
фiнансової звiтностi Компанiї. Операцiї в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй
валютi за курсом, що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi,
перераховуються у функцiональну валюту за курсом, що дiє на дату балансу. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд
такого перерахунку, вiдображаються у прибутках та збитках. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за первiсною
вартiстю в iноземнiй валютi, облiковуються за курсом, дiючим на дату їх виникнення.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, облiковуються за курсом, що дiє
на дату визначення справедливої вартостi.
б) Основнi засоби
Пiсля первинного визнання за собiвартiстю основнi засоби оцiнюються за справедливою вартiстю на дату
переоцiнки за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка здiйснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж справедливою
вартiстю переоцiненого активу та його балансовою вартiстю.
Якщо об'єкти основних засобiв перецiнюються, накопичена до моменту переоцiнки амортизацiя елiмiнується проти
первiсної вартостi об'єкту i така чиста вартiсть порiвнюється iз переоцiненою вартiстю об'єкта.
Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься до iншого сукупного доходу та
накопичується в складi резерву з переоцiнки в складi власного капiталу в балансi, за винятком сум, що компенсують
54

зменшення вартостi активу, ранiше вiдображеного у прибутках та збитках. В цьому випадку сума збiльшення вартостi
такого активу вiдображається у прибутках та збитках. Зменшення балансової вартостi вiдображається у звiтi про
сукупний дохiд за винятком випадкiв, коли зменшення балансової вартостi компенсує попереднi збiльшення
балансової вартостi цих же активiв i вiдображається через зменшення резерву переоцiнки. Пiсля вибуття активу
вiдповiдна сума, включена до резерву переоцiнки, переноситься до складу нерозподiленого прибутку.
Первiсна вартiсть основного засобу складається з цiни придбання або вартостi будiвництва, iнших прямих витрат
для введення активу в експлуатацiю, витрат на позики та очiкуваних витрат на виведення активу з експлуатацiї. Цiна
купiвлi або вартiсть будiвництва основного засобу являє собою суму сплачених коштiв та справедливу вартiсть iншої
винагороди, понесеної в ходi придбання основного засобу.
Об'єкт основних засобiв вибуває пiсля його реалiзацiї або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого
використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку з вибуттям активу (розрахованi
як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до прибуткiв та
збиткiв за рiк у якому актив був знятий з облiку.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються
наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються в разi необхiдностi.
Амортизацiя i знос
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом корисного строку використання
активу.
Термiн корисного використання
Амортизацiя основних засобiв розраховується з урахуванням таких термiнiв корисного використання активiв:
Будiвлi 5-80 рокiв
Машини та обладнання 3 - 45 рокiв
Транспортнi засоби та iншi основнi засоби 3-25 рокiв
Iнструменти та iнвентар - 3-28 рокiв
Багаторiчнi насадження -3- 20 рокiв
Витрати на капiтальнi реконструкцiї та ремонти
Витрати на капiтальнi реконструкцiї та ремонти складаються з вартостi активiв, що замiщують iснуючий, або частини
активу, витрат на дiагностику та огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується окремо, списується та
замiщується iншим та, ймовiрно, що Компанiя в подальшому отримуватиме майбутнi економiчнi вигоди вiд цього
активу, то витрати капiталiзуються. Якщо частина активу не облiковується як окремий компонент, то для оцiнки
балансової вартостi замiщеного списаного активу використовується вартiсть активу, що замiщує iснуючий.
Усi iншi витрати з ремонту вiдносяться до витрат в тому перiодi, коли вони фактично понесенi.
в) Витрати на позики
Витрати на позики, що прямо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу
капiталiзуються протягом будiвництва до моменту, коли активи стають придатними до їх запланованого використання
(комерцiйного виробництва). У разi, якщо позика отримана спецiально для фiнансування проекту, понесенi процентнi
витрати капiталiзуються як частина вартостi створеного активу. У разi наявностi у короткостроковому перiодi
надлишкових фiнансових ресурсiв вiд отриманої позики, дохiд, що виникає вiд цих коштiв капiталiзується та зменшує
суму капiталiзованих витрат за цiєю позикою. У разi, коли використанi на фiнансування конкретного проекту кошти
складають частину позик загального призначення, сума вiдсоткiв до капiталiзацiї розраховується з використанням
середньозваженої ставки всiх пов'язаних з проектом вiдсоткових позик Компанiї за перiод. Всi iншi витрати на позику
вiдносяться до витрат перiоду, коли вони понесенi.
Витрати на позики складаються з процентних та iнших витрат, що несе пiдприємство у зв'язку з отриманням позики.
Компанiя капiталiзує витрати на позики за усiма квалiфiкацiйними активами, будiвництво яких було розпочате пiсля
1 сiчня 2009 року.
г) Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи в основному складаються з програмного забезпечення. Амортизацiя нематерiальних активiв
розраховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання, що оцiнюється для
кожного з типiв нематерiальних активiв окремо i становить вiд 2 до 9 рокiв. Строки i порядок амортизацiї
нематерiальних активiв аналiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного звiтного року. Балансова вартiсть
нематерiальних активiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли подiї або змiни умов використання
вказують на те, що балансова вартiсть таких активiв не може бути вiдшкодована.
д) Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв. За
наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування Компанiя визначає суму вiдшкодування
активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою iз двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує
грошовi потоки, за мiнусом витрат на реалiзацiю i цiнностi вiд його використання.
Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження
коштiв i таке надходження коштiв, в основному, не залежить вiд iнших активiв або груп активiв.
Коли балансова вартiсть активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки, перевищує суму його вiдшкодування,
вважається, що кориснiсть активу зменшилася, i його вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi
використання, очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки
дисконту до оподатковування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики властивi цьому
активу. При визначенi справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю, використовується вiдповiдна модель
оцiнки.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутках та збитках, окрiм майна попередньо переоцiненого,
вартiсть переоцiнки якого вiдображалась у власному капiталi. У цьому випадку зменшення корисностi активiв
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визнається у власному капiталi (зменшення резерву переоцiнки) у сумi, що не перевищує суму попередньої дооцiнки.
На кожну звiтну дату здiйснюється оцiнка наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення корисностi, визнаний щодо
активу ранiше, вже не iснує, або зменшився. При наявностi таких ознак Компанiя оцiнює суму вiдшкодування активу.
Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо
змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього
збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансова вартiсть активу збiльшується до суми його
вiдшкодування. Збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не
повинна перевищувати балансову вартiсть (за мiнусом амортизацiї), яку б визначили, якщо збитки вiд зменшення
корисностi активу не визнались в попереднi роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у
прибутках та збитках за винятком випадкiв, коли актив вiдображається за переоцiненою вартiстю. У таких випадках
сторнування вiдображається як дооцiнка.
е) Фiнансовi активи
Фiнансовi активи класифiкуються Компанiєю за такими групами: фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки у фiнансових результатах, кредити i дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до
погашення, та фiнансовi активи, наявнi для продажу. Класифiкацiя здiйснюється вiдповiдно до цiлей придбання таких
активiв. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя надає їм вiдповiдну класифiкацiю та, якщо це
можливо i доцiльно.
Первiсне визнання
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї
не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у фiнансових
результатах) витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї. Справедливою вартiстю фiнансових активiв
при їх первiсному визнаннi є цiна.
Всi звичайнi операцiї з придбання i продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату,
коли Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу
вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачу активiв у строки,
встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Станом на 31 грудня 2012 року жоден з фiнансових активiв Компанiї не було вiднесено до категорiй "фiнансовi
активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у фiнансових результатах" та "iнвестицiї,
утримуванi до погашення".
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики наданi - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, що не обертаються на
активному ринку. Такi активи вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки
вiдсотку, за мiнусом зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок та премiй
пiд час придбання або вартостi, що є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотку. Амортизацiя за методом
ефективної ставки вiдсотку включається до звiту про сукупний дохiд. Збитки вiд зменшення корисностi, визнаються у
звiтi про сукупний дохiд у складi iнших операцiйних витрат.
Дебiторська заборгованiсть визнається за вартiстю, що вказана в первiсних документах, за мiнусом резерву пiд
сумнiвну заборгованiсть. Резерви пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть створюються, коли iснує невпевненiсть у
вiдшкодуваннi дебiторської заборгованостi. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю та сумою
очiкуваного вiдшкодування, що є теперiшньою вартiстю очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих за оригiнальною
ефективною ставкою фiнансового активу.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи, класифiкованi як наявнi для
продажу та не включенi до iнших категорiй фiнансових активiв. Пiсля первiсного визнання в облiку фiнансовi активи,
наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. Процентний дохiд за борговими цiнними паперами,
наявними для продажу, розраховується за методом ефективної процентної ставки i визнається у прибутках та
збитках. Дивiденди за iнвестицiями, наявними для продажу, визнаються у прибутках та збитках, коли встановлюється
право Компанiї на отримання платежу. Всi iншi компоненти змiн у справедливiй вартостi вiдстрочуються у власному
капiталi до моменту вибуття або зменшення корисностi iнвестицiї, коли накоплений прибуток або збиток переноситься
з власного капiталу до прибуткiв та збиткiв. Справедлива вартiсть при первiсному визнаннi визначається як первiсна
вартiсть.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi та
короткострокових банкiвських депозитiв з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв. Залишки коштiв iз обмеженим
використанням виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв.
Грошовi кошти з обмеженим використанням включають депозити чи банкiвськi рахунки, чиє використання є
обмеженим унаслiдок зобов'язання Компанiї вилучати кошти тiльки для цiльового призначення. Залишки грошових
коштiв, обмеженi в обмiнi або використаннi з метою виконання зобов'язань протягом щонайменш дванадцяти мiсяцiв
пiсля звiтної дати, включаються до статтi "Iншi необоротнi активи".
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних фiнансових активiв)
припиняється у випадку:
- закiнчення строку дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
- збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на
себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без суттєвих затримок; або
- якщо Компанiя передала свої права отримувати грошовi потоки вiд активу та або (a) передала практично всi
ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) анi передала, анi зберегла за собою практично всi ризики
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та вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом.
Коли Компанiя передала права на одержання грошових коштiв вiд активiв або коли нею пiдписано договiр "про
передачу", але при цьому не переданi i не утриманi суттєво всi ризики та вигоди вiд активу, а також не переданий
контроль над активом, актив визнається в межах своєї безперервної участi в активi.
У цьому випадку Компанiя також визнає асоцiйоване зобов'язання. Переданий актив та асоцiйоване зобов'язання
оцiнюються на тiй основi, що вiдображає права та обов'язки, якi залишаються за Компанiєю.
Безперервна участь у формi гарантiї на переданий актив оцiнюється за найнижчою з двох вартостей: первiсною
балансовою вартiстю та максимальною сумою компенсацiї, яку з Компанiї може вимагатися до сплати.
є) Зменшення корисностi фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi фiнансових активiв або групи
фiнансових активiв. Фiнансовий актив чи група фiнансових активiв вважаються такими, що втратили кориснiсть, якщо,
i тiльки якщо, iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi як результат однiєї чи декiлькох подiй, що вiдбулися
пiсля первiсного визнання активу (настання "подiї збитковостi") i ця подiя збитковостi має вплив на очiкуванi майбутнi
грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi. До ознак
зменшення корисностi може бути вiднесено те, що боржник чи група боржникiв переживає значнi фiнансовi труднощi,
дефолт чи прострочення в сплатi вiдсоткiв чи основних сум, а також вiрогiднiсть того, що вони збанкрутують чи
зазнають iншої фiнансової реорганiзацiї, i при цьому iснують помiтнi ознаки зменшення очiкуваних грошових потокiв,
якi можна оцiнити, такi як змiни в заборгованостi чи економiчних умовах, якi пов'язанi з дефолтом.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Для фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю Компанiя спочатку оцiнює чи iснує об'єктивнi
ознаки зменшення корисностi окремо для фiнансових активiв, якi є окремо суттєвими, та у сукупностi для фiнансових
активiв, якi не є окремо суттєвими. Якщо визначено, що не iснує об'єктивного свiдчення зменшення корисностi для
окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд того, чи є вiн суттєвим), актив включається у групу фiнансових
активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та ця група фiнансових активiв оцiнюється на зменшення
корисностi у сукупностi. Активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi i для яких збиток вiд зменшення
корисностi визнається або продовжує визнаватися, не включаються у сукупну оцiнку зменшення корисностi.
Якщо iснує об'єктивне свiдчення iснування збитку вiд зменшення корисностi, сума збитку вимiрюється як рiзниця мiж
балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (виключаючи майбутнi
очiкуванi кредитнi збитки, що ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв
дисконтується за первiсною ефективною ставкою вiдсотку для фiнансового активу. Якщо позика має змiнну вiдсоткову
ставку, ставка дисконтуваня для оцiнки збитку вiд зменшення корисностi є поточною ефективною ставкою вiдсотку.
Балансова вартiсть активу зменшується через використання рахунку резерву i сума збитку визнається в прибутках
та збитках. Дохiд у виглядi вiдсоткiв продовжує накопичуватися на зменшену балансову вартiсть з вiдсотковою
ставкою, що застосовується для дисконтування майбутнiх грошових потокiв с цiллю вимiрювання збитку вiд
зменшення корисностi. Дохiд у виглядi вiдсоткiв визнається як частина фiнансового доходу в звiтi про сукупний дохiд.
Позики разом з пов'язаним резервом списуються при вiдсутностi реальної перспективи майбутнього вiдшкодування i
всi забезпечення реалiзованi чи переданi Компанiї. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення
корисностi зростає або зменшується через подiю, що вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi, попередньо
визнана сума збитку вiд зменшення корисностi зростає чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо
майбутнє списання зазнає подальшого сторнування, сторнована сума зменшує iнший операцiйний дохiд в звiтi про
сукупний дохiд.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
Для фiнансових iнвестицiй, наявних для продажу, Компанiя оцiнює на кожну звiтну дату наявнiсть об'єктивного
свiдчення того, що iнвестицiя чи група iнвестицiй зазнали зменшення корисностi.
Iнвестицiї, облiкованi за методом участi у капiталi, класифiкуються як наявнi для продажу, свiдченням чого може
бути суттєве чи затяжне зниження справедливої вартостi iнвестицiй нижче своєї балансової вартостi.
"Суттєвiсть" оцiнюється по вiдношенню до первинної вартостi iнвестицiй, а "затяжнiсть" - стосовно перiоду часу,
протягом якого справедлива вартiсть була меншою нiж початкова вартiсть iнвестицiй. При наявностi ознак зменшення
корисностi кумулятивний збиток, визначений як рiзниця мiж вартiстю придбання i теперiшньою справедливою
вартiстю iнвестицiй, за вирахуванням наявного збитку вiд зменшення корисностi цих iнвестицiй попередньо визнаного
в прибутках та збитках, переноситься з iншого сукупного доходу та визнається в звiтi про сукупний дохiд. Збитки вiд
зменшення корисностi капiтальних iнвестицiй не сторнуються через прибутки та збитки; збiльшення справедливої
вартостi пiсля зменшення корисностi визнається вiдразу в iншому сукупному доходi.
При класифiкацiї боргових iнструментiв як таких, що наявнi для продажу, зменшення корисностi оцiнюється
базуючись на таких самих критерiях, якi застосовуються для фiнансових iнвестицiй, що вiдображаються за
амортизацiйною вартiстю.
Майбутнiй дохiд у виглядi вiдсоткiв продовжує накопичуватися базуючись на зменшенiй балансовiй вартостi активу,
з використанням вiдсоткової ставки для дисконтування майбутнiх грошових потокiв для визначення збитку вiд
зменшення корисностi, та визнається як частина фiнансового доходу. Якщо в послiдуючому роцi справедлива
вартiсть боргових iнструментiв збiльшиться i це збiльшення може об'єктивно бути вiднесеним до подiй, що вiдбулися
пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi в прибутках та збитках, збиток вiд зменшення корисностi сторнується
через прибутки та збитки.
ж) Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються Компанiєю у розрiзi наступних груп: фiнансовi зобов'язання за
справедливою вартiстю через прибуток та збиток, кредити та запозичення та деривативи. Компанiя визначає
класифiкацiю своїх фiнансових зобов'язань при первiсному визнаннi.
При первiсному визнаннi всi фiнансовi зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю та, у випадку кредитiв та
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запозичень, з урахуванням прямих витрат, пов'язаних з операцiєю.
Пiсля первiсного визнання кредити та позики облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної ставки вiдсотку.
Прибутки та збитки визнаються у звiтi про сукупний дохiд при списаннi зобов'язання та пiд час амортизацiї
зобов'язання за методом ефективної ставки вiдсотку. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням премiї
або дисконту, наданих при придбаннi, та доходiв чи витрат, що включаються у розрахунок ефективної ставки вiдсотку.
Амортизацiя за методом ефективної ставки вiдсотку включається до фiнансових витрат у звiтi про сукупний дохiд.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення строку погашення
вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво
вiдмiнних умовах або у випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов'язання, визнання первiсного
зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi
зобов'язань у звiтi про сукупний дохiд.
з) Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Витрати виробництва
облiковуються за методом перших за часом надходжень.
Витрати, понесенi у зв'язку з доставкою запасiв до мiсця призначення та приведенням їх до належного стану,
облiковуються наступним чином:
Сировина i матерiали - цiна придбання за методом перших за часом надходження запасiв;
Готова продукцiя - амортизацiя, прямi матерiальнi витрати, витрати працi та пропорцiйна частина виробничих
накладних витрат, розподiлених на основi нормальної виробничої потужностi.
Чиста вартiсть реалiзацiї - попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус попередньо оцiненi
витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу.
и) Оренда
Визначення того чи є угода лiзингом, чи є такою, що мiстить лiзинг, базується на сутностi угоди на дату укладення,
де її виконання залежить вiд використання специфiчного активу чи активiв, чи угодою передається право на
використання активу, навiть якщо це право прямо не вказується в угодi.
Для угод, укладених до 1 сiчня 2005 року, датою укладення вважається 1 сiчня 2005 року вiдповiдно до перехiдних
вимог Концепцiї Ради по МСФЗ 4.
i) Забезпечення
Загальнi положення
Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має теперiшнє зобов'язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок
минулої подiї, i iснує iмовiрнiсть, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. В разi iснування декiлькох аналогiчних
зобов'язань, iмовiрнiсть вибуття ресурсiв пiд час розрахункiв визнається з урахуванням класу зобов'язань загалом.
Якщо Компанiя передбачає отримання вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором
страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли отримання вiдшкодування
не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за вирахуванням
вiдшкодування. Якщо сума резерву розраховується з використанням грошових потокiв, визначених для погашення
iснуючого зобов'язання, його балансова вартiсть є приведеною вартiстю таких грошових потокiв.
к) Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат працiвникам
Витрати на заробiтну плату, внески до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування,
оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також негрошовi винагороди нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi
послуги надавались працiвниками Компанiї.
Компанiя також має зобов'язання по довгострокових програмах з виплат працiвникам.
Пенсiї працiвникам, що вийшли на пенсiю достроково
Крiм загальнообов'язкової державної пенсiйної програми, згiдно з трудовим законодавством України Компанiя має
зобов'язання з виплати пенсiй певним категорiям працiвникiв, що можуть вийти на пенсiю достроково внаслiдок
роботи в небезпечних умовах ("працiвники спискiв 1 та 2"). Такi пенсiї сплачуються за перiод мiж датою фактичного
виходу на пенсiю та датою звичайного виходу на пенсiю.
л) Доходи
Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї,
а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визнається за справедливою вартiстю отриманих сум, або сум
що пiдлягають отриманню за вирахування знижок, податкiв або митних зборiв.
Компанiя проводить оцiнку своїх доходiв за спецiальними критерiями, за якими визначається, чи вона виступає як
принципал або агент.
Реалiзацiя послуг
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi, та сума доходу може бути достовiрно визначена.
Процентнi доходи
Дохiд визнається при нарахуваннi процентiв (з використанням методу ефективного вiдсотка, який являє собою
вiдповiдну ставку, яка застосовується для дисконтування очiкуваних майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом
очiкуваного строку корисної служби фiнансового iнструменту до балансової вартостi фiнансового активу). Процентний
дохiд включається до фiнансового доходу у звiтi про сукупний дохiд.
м) Податок на прибуток
Податок на прибуток вiдображений у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до положень податкового законодавства, що
дiють або оголошенi на звiтнi дати. Податок на прибуток включає поточний та вiдстрочений податок i визнається у
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прибутках та збитках, якщо тiльки вiн не стосується операцiй, що визнаються в тому ж або iншому перiодi у звiтi про
змiни у власному капiталi.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок являє собою суму, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або вiдшкодована
ними виходячи iз сум оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди. У 2013 ставка податку
на прибуток пiдпримства була на рiвнi 19%, у 2012 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств - 21%, з 1 квiтня 2011
року по 31 грудня 2011 року - 23%, з 1 сiчня 2011 року по 31 березня 2011 року - 25%. Менеджмент перiодично
здiйснює оцiнку статей, що включенi до податкових декларацiй, i нараховує, в разi необхiдностi, забезпечення, в
ситуацiях, де можливе неоднозначне тлумачення вимог законодавства.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на балансову дату по всiх
тимчасових рiзницях мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей
фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях, за винятком:
- ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання гудвiлу, активу чи
зобов'язання вiд господарської операцiї, яка не є об'єднанням пiдприємств, та пiд час здiйснення операцiї не впливає
нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в спiльнi пiдприємства, коли можна
контролювати час сторнування тимчасової рiзницi, й iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в
найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподатковуваних тимчасових рiзниць та перенесених на
наступнi перiоди невикористаних податкових активiв i невикористаних податкових збиткiв, у сумi майбутнього
ймовiрного оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковуванi тимчасовi рiзницi, а також
перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi активи та невикористанi податковi збитки, за винятком:
- ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив, пов'язаний з неоподатковуваними тимчасовими рiзницями вiд
первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням пiдприємств, та пiд час
здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); i
- щодо всiх неоподатковуваних тимчасових рiзниць пов'язаних з iнвестицiями в спiльнi пiдприємства, за винятком
ситуацiй, коли iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде
отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
На кожну звiтну дату Компанiя переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує їх
балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що
дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше
вiдстроченi податковi активи переоцiнюються Компанiєю на кожну дату балансу i визнаються тодi, коли виникає
ймовiрнiсть одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений
податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування яких очiкується
у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашеннi зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i
практично прийнятих) на дату балансу податкових ставок i положень податкового законодавства.
Вiдповiдно до положень Податкового кодексу України ставка податку на прибуток з 1 сiчня 2014 р. - 18%.
Вiдстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капiталi, визнається у складi iншого
сукупного доходу в звiтi про сукупний дохiд.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного
юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, що виникають у
одного суб'єкта господарювання та в межах компетенцiї одного податкового органу.
н) Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi за виключенням випадкiв, коли iснує висока
ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде необхiдним вибуття ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi
вигоди, i можна достовiрно визначити суму цього вибуття. Iнформацiя про потенцiйнi зобов'язання розкривається, за
винятком випадкiв, коли ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, є низькою.
о) Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства
Дочiрнi пiдприємства - це пiдприємства, у яких компанiя володiє бiльше нiж половиною прав голосу або
повноваженням визначати фiнансову i операцiйну полiтику пiдприємства згiдно зi статутом чи договором з метою
отримання економiчних вигiд. Наявнiсть та вплив прав голосу розглядаються при оцiнцi контролю Компанiєю над
iншим пiдприємством.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та
грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну
суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих
товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту
своєї діяльності та розширення виробництва 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
технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості
продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
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видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі
якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом
отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво та реалiзацiя сталевих труб, суцiльнокатаних колiс та
бандажiв, iншої промислової продукцiї, в тому числi на умовах давальницької сировини.
Основними видами продукцiї Товариства є:
- труби сталевi безшовнi гарячодеформованi;
- труби обсаднi та муфти до них;
- труби сталевi безшовнi холоднодеформованi загального призначення, а також високої та особливо високої
точностi;
- труби пiдшипниковi;
- суцiльнокатанi залiзничнi колеса;
- залiзничнi бандажi.
Основними видами продукцiї, за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за
звiтний рiк, є труби та колеса суцiльнокатанi. Протягом звiтного року обсяг виробництва та реалiзацiї цих основних
видiв продукцiї склав:
1. Обсяг виробництва:
- труби сталевi безшовнi - 186 431 тонн, що у грошовiй формi становить 2 288 917 тис.грн, що складає 46,1% до
всiєї виробленої продукцiї.
- суцiльнокатанi залiзничнi колеса - 148 132 тонн, що у грошовiй формi становить 1 298 199 тис.грн, що складає
26,1% до всiєї виробленої продукцiї;
- труби обсаднi та муфти до них - 174 126 тонн, що у грошовiй формi становить 1 883 154 тис. грн., що складає
37,9% до всiєї виробленої продукцiї.
2. Обсяг реалiзованої продукцiї:
- труби сталевi безшовнi - 150 851 тонн, що у грошовiй формi становить 1 332 775 тис.грн, що складає 22,8% до
всiєї виробленої продукцiї.
- суцiльнокатанi залiзничнi колеса - 181 734 тонн, що у грошовiй формi становить 2 231 577 тис.грн, що складає
38,2% до всiєї виробленої продукцiї;
- труби обсаднi та муфти до них - 177 397 тонн, що у грошовiй формi становить 1 920 258 тис. грн., що складає
32,9% до всiєї виробленої продукцiї.
Середньореалiзацiйнi цiни загального обсягу реалiзованих труб в звiтному роцi склала 10204,97 грн. за тонну без
ПДВ.
Середньореалiзацiйнi цiни загального обсягу реалiзованих колiс суцiльнокатаних в звiтному роцi склала 12311,58
грн. за тонну без ПДВ.
Обсяг виробництва iншої продукцiї та послуг протягом 2013 року всього склав на 359 938 тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї Товариства - 5 844 548 тис.грн.
У загальному обсязi вiдвантаженої продукцiї Товариства 32,3% склали труби гарячодеформованi, нафтопровiднi i
гарячодеформованi загального призначення, 33,8% - труби обсаднi, 33,2% - колеса, 0,5% - бандажi i кiльця.
У 2013 роцi за реалiзацiю продукцiї на експорт Товариство отримало 3 160 740 тис.грн. Частка експорту в
загальному обсязi продажiв складає 54,1%. Найбiльшим попитом користуються труби пiдшипниковi (частка експорту в
загальному обсязi продажiв - 95,6%) та труби обсаднi та муфти до них (частка експорту в загальному обсязi продажiв
- 77,5%).
ЗАЛЕЖНIСТЬ ВIД СЕЗОННИХ ЗМIН:
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.
ПРО ОСНОВНI РИНКИ ЗБУТУ ТА ОСНОВНИХ КЛIЄНТIВ:
Основними ринками збуту продукцiї Товариства є: Україна, Росiя, країни СНД, країни дальнього зарубiжжя (зокрема,
країни Європейського Союзу, США, країни Латинської Америки, Близького Сходу та Пiвденно-Схiдної Азiї).
Найбiльшими споживачами продукцiї Товариства є пiдприємства нафто - i газодобувної промисловостi,
машинобудування, комунальної сфери й будiвництва, а також пiдприємства залiзничного транспорту.
Покупцями труб нафтового сортаменту є крупнi компанiї: в Росiї до них вiдносяться "Лукойл", "РН-Снабженяя" 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 Товариства 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, експлуатованого 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 традицiйних 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.
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ОСНОВНI РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ЕМIТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМIТЕНТА ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКIВ, ЗАХИСТУ
СВОЄЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКIВ ЗБУТУ:
Товариство визнає такi фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента, якi включають,
але не обмежуються такими:
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв емiтента або
iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;
- фактори, що можуть спричинити "розмиття" поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акцiями або основної суми та вiдсоткiв за борговими
цiнними паперами емiтента;
- недостатня лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емiтента їхнiми
власниками;
- данi про законодавчi акти, якi можуть вплинути на виплату дивiдендiв, процентiв або iнших виплат нерезидентам;
- порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, якi
розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв;
- будь-якi iншi фактори, що можуть негативно вплинути на права власникiв цiнних паперiв емiтента, включаючи
можливiсть реалiзацiї цих прав.
Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану Товариства, якi включають, але не обмежуються такими:
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 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ":
- здiйснює iнвестицiї в основнi фонди (за останнiй рiк їхнi обсяги склали близько 362.1 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 122-рiчним досвiдом роботи 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 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Збереження такої тенденцiї 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, Узбекистану, США, ОАЕ, Саудiвської
Аравiї;
- вдосконалення процесу виробництва, застосування новiтнiх технологiй з метою пiдвищення якостi продукцiї та
закрiплення лiдерства ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в тих сегментах, в яких пiдприємство працює 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 експлуатацiї.
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 результати роботи нашого
пiдприємства.
Як вихiд iз залежностi вiд рiвня iнфляцiї, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" використовує метод iндексацiї середньої вартостi
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 означених вище заходiв не є гарантiєю усунення цього ризику.
ПРО КАНАЛИ ЗБУТУ Й МЕТОДИ ПРОДАЖУ, ЯКI ВИКОРИСТОВУЄ ЕМIТЕНТ:
Реалiзацiя виготовленої продукцiї здiйснюється згiдно укладених договорiв та контрактiв. Всi контракти, що
укладають Товариством на поставку продукцiї й надання послуг, складенi з дотриманням вимог українського
законодавства та з урахуванням вимог законодавства країни замовника. 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. Основним клiєнтом Товариства в 2011 роцi, через якого отримано 10% i бiльше
доходу, є ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У загальному обсязi доходiв частка операцiй з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА"
становить 98,3%.
Товариство використовує такi канали збуту своєї продукцiї:
1. Прямi поставки продукцiї з заводу.
2. Поставки продукцiї через торговi компанiї IНТЕРПАЙП.
Методи збуту продукцiї Товариства:
1. Прямi договори.
2. Договори комiсiї.
Географiя поставок продукцiї Товариства розподiляється по регiонах таким чином: Україна - 29,3%, Росiя - 32,1%,
країни СНД - 13%, Грузiя - 0,5%, країни Прибалтики - 0,8%, далеке зарубiжжя - 24,3%.
На ринку залiзничних колiс i бандажiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" є
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монополiстом в межах України, а також одним з найбiльших експортерiв суцiльнокатаних залiзничних колiс в свiтi. У
2013 роцi обсяг виробництва колiс склав 148 132 тис. тонн.
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, матерiалiв та iнших ресурсiв.
Основною сировиною для нашого Товариства є чавун, трубна заготовка, штрипс, феросплави, вогнетриви та
металобрухт.
Постачальниками основної сировини для органiзацiї виробничого процесу на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за звiтний
перiод є вiтчизнянi а також iноземнi пiдприємства.
I. Постачальники трубної заготовки:
1. ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 49600, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Пiсаржевського, 1а.
2. ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат", 309515, Росiя, м. Cтарий Оскол, Бєлгородської обл.
II. Постачальники колiсної заготовки:
1. ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 49600, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Пiсаржевського, 1а.
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.
88,7% трубної заготовки за звiтний перiод було отримано вiд ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". З початку звiтного року
до квiтня цiни на заготовку поступово зросли на 15%, та починаючи з травня до кiнця звiтного року зменшувались
щомiсячно на 1-5%. Якщо порiвняти показники початку i кiнця звiтного року цiни зросли на 3%.
З ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" за звiтний рiк отримано 11,2% трубної заготовки вiд загального
обсягу. Цiна протягом року змiнювалась в межi +/-3%, в порiвняннi показникiв початку i кiнця року збiльшилась на 3%.
Колiсну заготовку в обсязi 100% у 2013 роцi отримували вiд ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". Цiна постiйно
змiнювалась, але в порiвняннi показникiв початку i кiнця року збiльшилась на 3%.
В загальному обсязi поставок доля iмпортної трубної заготовки становить 40,8%.
Альтернативними постачальниками трубної заготовки є:
1. ВАТ "Уральська Сталь", 462353, Росiя, Оренбургська обл., м. Новотроїцьк, вул. Заводська, №1.
2. ЗАТ "Волгоградський металургiйний комбiнат "Красний Октябрь", 400007, Росiя, Волгоградська обл., м.
Волгоград, пр. Ленiна, буд. 110.
IНФОРМАЦIЯ ПРО ОСОБЛИВОСТI СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗI ВИРОБНИЦТВА, В ЯКIЙ ЗДIЙСНЮЄ ДIЯЛЬНIСТЬ
ЕМIТЕНТ, РIВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ, НОВИХ ТОВАРIВ, ЙОГО СТАНОВИЩЕ НА РИНКУ:
Промисловий i експортний потенцiали пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу України сьогоднi є базовими
елементами економiки держави, яка залежить вiд стану ГМК, насамперед, тому, що металургiя - провiдна галузь
української економiки. Саме вона забезпечує основне надходження валюти в країну, галузь дає близько 40% всiх
валютних надходжень.
Крiм цього, металургiйна галузь - це приблизно чверть усього промислового виробництва i третя частина в товарнiй
структурi експорту.
Протягом останнiх декiлькох рокiв металургiйний комплекс України переживає кризу, що стала наслiдком
довготривалого використання застарiлих, ще радянських технологiй, недостатнього технiчного рiвня, браку фiнансiв
для забезпечення впровадження iнновацiй. Подорожчання газу i нафти, а також перебої в постачаннi пiдприємств
коксiвним вугiллям, металобрухтом, електроенергiєю - все це також ускладнило ситуацiю. Високий попит на метал в
до кризовi роки привiв до нарощування надлишкових потужностей за рахунок пiдвищеної експлуатацiї наявного
обладнання, що спричинило за собою високий ступiнь зношення устаткування i створення потужностей, якi
економiчно невигiдно утримувати в умовах падiння попиту на продукцiю.
Аналiз темпiв i характеру модернiзацiї чорної металургiї України в останнi роки показує їх невiдповiднiсть свiтовим
тенденцiям i дозволяє прогнозувати все зростаюче вiдставання галузi не тiльки вiд свiтових лiдерiв, а й
середньосвiтового рiвня. За несприятливих умов на свiтовому ринку чорних металiв це загрожує серйозними
наслiдками для металургiї України, аж до виникнення проблеми виживання галузi. Серед найважливiших поточних
проблем ГМК, експерти видiлили декiлька особливо важливих.
По-перше, це слабкий внутрiшнiй попит на продукцiю. Через це, орiєнтацiя на експорт надмiрно висока. 80%
виробленої українським гiрничо-металургiйним комплексом продукцiї експортується i лише близько 20% споживається
всерединi країни. По-друге, держава не сприяє збiльшенню попиту на продукцiю українського ГМК вiтчизняними
споживачами, таких як машинобудiвники або суднобудiвники.
За останнi п'ять рокiв українськi виробники труб повнiстю втратили росiйський ринок. У Росiї експорт газу та нафти це одна з найголовнiших статей доходiв державного бюджету, тобто будiвництво нових трубопроводiв i постачання
для них труб виробництва Росiї стали питанням нацiональної безпеки. Пiсля будiвництва сучасних потужностей за
допомогою торгових обмежень Росiя стала знижати iмпорт труб iз України.
Традицiйно трубне виробництво розглядається як окрема пiдгалузь чорної металургiї, яка виробляє найбiльш
технологiчно складну продукцiю. У всьому свiтi труби знаходять все бiльш широке застосування, i їх використання
визначає технiчний рiвень бiльшостi найважливiших господарських комплексiв, таких як паливно-енергетичний,
машинобудiвний, житлово-комунальний, агропромисловий та багато iнших.
В даний час багато що говорить про перехiд трубної пiдгалузi на якiсно новий етап розвитку, який характеризується
ускладненням умов експлуатацiї та розширенням стандартами прав споживачiв з посилення вимог до якостi
продукцiї, а також безаварiйностi її функцiонування.
При цьому мають мiсце основнi тенденцiї:
1) посилення вимог до хiмiчного складу сталi, а саме: потрiбнi труби зi сталi iз зниженим вмiстом вуглецю, сiрки,
фосфору i шкiдливих домiшок, газiв i неметалевих включень;
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2) регламентацiя способiв виробництва сталi, з якої виробляють труби та способiв виробництва труб (у рядi
стандартiв регламентується спосiб виплавки сталi, вводяться обмеження з пластичної деформацiї пiсля
термообробки; в рядi стандартiв на зварнi труби обумовлено, яким саме способом повиннi бути зваренi труби);
3) пiдвищення вимог до механiчних, фiзичних (мiцнiсть, в'язкiсть та iн.) та фiзико-хiмiчних (корозiйностiйкiсть,
холодостiйкiсть, жаромiцнiсть та iн.) властивостей матерiалiв;
4) пiдвищення вимог до методiв контролю якостi труб (гiдровипробування, неруйнiвнi та руйнiвнi методи контролю);
5) розширення застосування видiв з'єднань нарiзних труб з пiдвищеними експлуатацiйними характеристиками;
6) широке впровадження нових видiв трубної продукцiї, зокрема, труби з двох - i тришаровим полiмерним покриттям,
труби iз зовнiшньою й внутрiшньою футерiвкою) та iн..;
7) постiйне пiдвищення попиту на продукцiю iз захисним покриттям (оцинкованi, дифузiйно-оцинкованi, нiкельованi
труби, труби з алюмiнiєвим та полiмерним покриттям);
8) пiдвищення вимог до захисту труб вiд пошкоджень i корозiї в процесi транспортування та зберiгання, а також до
вигляду i якостi маркування, таврування та пакування продукцiї.
Тенденцiї до пiдвищення споживчих властивостей спостерiгаються на ринках безшовних бурильних, обсадних,
насосно-компресорних i магiстральних гарячекатаних труб для газо- i нафтопроводiв. Цi труби використовуються при
видобутку i транспортуваннi нафти i газу в морському i прибережних шельфах.
Аналiз показує, що пiдвищеним попитом на ринку користуються газо- i нафтопровiднi труби пiдвищеної довговiчностi
в корозiйно активних високомiнералiзованих середовищах.
Пiдвищення якостi продукцiї є основою її конкурентоспроможностi та динамiчного розвитку виробництва i одним з
основних критерiїв ефективностi проведення iнновацiйних процесiв на промисловому пiдприємствi.
Металургiйнi пiдприємства України останнiм часом значно скоротили марочний i розмiрний сортаментний ряд своєї
продукцiї, набагато зменшили виробництво високотехнологiчної продукцiї. По сортаменту i якостi продукцiї
вiдставання українських металургiйних пiдприємств, наприклад, вiд росiйських таке значне, що для його подолання
потрiбнi будуть десятки рокiв роботи за умови здiйснення масштабної модернiзацiї.
Згiдно з експертними оцiнками, українськi виробники труб в 2013 роцi знизили рiвень виробництва труб з чорних
металiв на 19,9% в порiвняннi з попереднiм роком - до 1,614 млн. тонн.
IНФОРМАЦIЮ ПРО КОНКУРЕНЦIЮ В ГАЛУЗI, ПРО ОСОБЛИВОСТI ПРОДУКЦIЇ (ПОСЛУГ) ЕМIТЕНТА:
Трубна промисловiсть у свiтовому масштабi належить до виробничих галузей, якi характеризуються сталою
вiдповiднiстю вимогам до якостi продукцiї, її видам та сортаменту. При очевиднiй перевазi пропозицiї на труби над
попитом на них, конкурентоспроможнiсть продукцiї трубних заводiв забезпечується, в першу чергу, технiчним рiвнем
їх устаткування. Так, наприклад, свiтовий попит на безшовнi сталевi труби за останнi 10-12 рокiв коливається в межах
18-22 млн. тонн на рiк, а рiвень виробничих потужностей з випуску безшовних труб складає у свiтi 32-34 млн. тонн.
Цiлком природно, що покупець вiддає перевагу тим виробникам, чия продукцiя за iнших рiвних умов (цiна, товарний
вигляд, оперативнiсть поставки та iн.) має пiдвищеннi споживчi властивостi - мiцнiсть, довговiчнiсть, точнiсть i т.п.
У серединi трубної галузi України основними конкурентами по окремих типорозмiрам труб є ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО
ТЬЮБ" (м. Нiкополь), що також виробляє труби для нафтогазової галузi, ПАТ "Днiпропетровський трубний завод (м.
Днiпропетровськ), ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча" (м. Марiуполь).
Основними конкурентами на росiйському ринку по всьому сортаменту продукцiї, що випускається на нашому
пiдприємствi, включаючи труби нафтового сортаменту - пiдприємства, якi входять до Трубної металургiйної компанiї i
Групу ЧТПЗ.
"Трубна металургiйна компанiя" (ТМК) - свiтовий лiдер з випуску трубної продукцiї, зберiгає перше мiсце в свiтi за
обсягами випуску трубної продукцiї в натуральному виразi i за асортиментом продукцiї. ТМК видiляє три основнi
регiони дiяльностi: Росiя, Америка i Європа - з перевагою вкладу росiйського сегмента в загальний обсяг прибутку
компанiї. На сьогоднi компанiя прагне розширити свою присутнiсть в Азiї i на Близькому Сходi. З цiєю метою був
придбаний 55% пакет акцiй у трубному заводi Gulf International трубної промисловостi ТОВ (ГIПI) в Оманi потужнiстю
близько 200 тис. тонн продукцiї на рiк, а також спiльно з компанiєю EMDAD було зареєстровано сервiсне пiдприємство
в Абу-Дабi, Об'єднанi Арабськi Емiрати. Таким чином, компанiя формує виробничо-збутовий комплекс, спрямований
на розширення присутностi продукцiї ТМК на Близькому Сходi i в Азiї в цiлому, i в країнах Персидської затоки зокрема
i є найбiльшим конкурентом пiдприємствам компанiї IНТЕРПАЙП на перспективних ринках збуту.
Бiзнес ТМК фокусується на випуску продукцiї з високими показниками рентабельностi i потенцiалом ринкового
попиту - безшовнi труби, труби нафтового сортаменту особливо - у вiдповiдностi зi стратегiєю розвитку компанiї. ТМК
також прагне до збiльшення обсягiв виробництва високотехнологiчних труб класу "Премiум".
Незважаючи на свiтове лiдерство у виробництвi продукцiї в натуральному вираженнi, виручка ТМК в розрахунку на
тонну на поточний момент нижче аналогiчного показника ключових конкурентiв - французької Vallourec та iталiйської
Tenaris. Продукцiя обох компанiй бiльш високотехнологiчна, а частка премiального сегмента в обсягах виробництва
вище, нiж у ТМК.
У порiвняннi з iншими росiйськими пiдприємствами продукцiя ТМК вiдповiдає їм за сортаментом, цiновим
показникам та собiвартостi на тонну.
У порiвняннi з українськими та китайськими конкурентами ТМК виграє з точки зору маржинальних показникiв,
незважаючи на iстотно нижчу собiвартiсть виробництва китайських конкурентiв.
З 2005 по 2011 роки обсяг iнвестицiй у розвиток компанiї склав бiльше 2,5 млрд. доларiв. Найбiльшi iнвестицiйнi
проекти, що реалiзуються ТМК найближчим часом:
- будiвництво електросталеплавильного комплексу на Таганрозькому металургiйному заводi, потужнiстю 950 тис.
тонн заготовки;
- будiвництво безперервного трубопрокатного стану FQM на Сiверському трубному заводi, потужнiстю 600 тис. тонн
безшовних труб пiдвищеної якостi;
- будiвництво потужностей для фiнiшної обробки труб (нарощування обсягу випуску труб з рiзьбовими з'єднаннями
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ULTRA i термообробленої продукцiї, потужнiстю 230 тис. тонн труб (Ultra), 280 тис. тонн (термообробка). Термiн
реалiзацiї 2016 р.
Група ЧТПЗ - ВАТ "Первоуральський новотрубний завод" (м. Первоуральськ), ВАТ "Челябiнський трубний завод" (м.
Челябiнськ).
ЧТПЗ включає в себе трубний дивiзiон, орiєнтований на виробництво широкого спектру трубної продукцiї для
внутрiшнього ринку Росiї.
Основними споживачами продукцiї є провiднi пiдприємства нафтогазового i енергетичного комплексу, пiдприємства
машинобудування, чорної металургiї, будiвельної iндустрiї та сiльського господарства.
З утворенням Єдиного економiчного простору Росiї, Бiлорусiї i Казахстану трубний ринок зрiс за рахунок низки
пiдприємств з Бiлорусiї i Казахстану. Компанiя KSP Steel з Казахстану (виробляє обсаднi труби, нафтогазопровiднi i
загального призначення), Бiлоруський металургiйний завод (БМЗ), що випускає труби загального призначення i
нафтогазопровiднi (НГП), iншi пiдприємства. У споживачiв труб сьогоднi з'явилася можливiсть вибирати продукцiю та
виробника.
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.
Загострення конкуренцiї на зовнiшнiх ринках усiх видiв металопродукцiї змушує компанiї України запекло боротися
за залишки каналiв збуту. I в цьому сенсi збереження позицiй на ринку Росiйської Федерацiї є важливим фактором
зниження операцiйних ризикiв для вiтчизняної трубної пiдгалузi.
Згiдно з експертними оцiнками провiдних аналiтикiв, слiд очiкувати, що вже в найближчому майбутньому металурги
Китаю та Iндiї, завдяки швидким темпам розвитку, витiснять iноземну металопродукцiю з ринкiв своїх країн i
збiльшать свої частки в країнах Близького Сходу та Iндокитаю. Для продажу українського металу за свiтовими цiнами
мiсця на тих ринках не залишається. А демпiнгу вати українськi металурги не зможуть через застарiлi технологiї та
обладнання пiдприємств, собiвартiсть продукцiї яких значно вища, нiж на сучасних виробництвах.
Структура витрат на українських i росiйських металургiйних пiдприємствах приблизно однакова, але в результатi
значно бiльш широкого сортаменту i вищої якостi металопродукцiї росiйських виробникiв продукцiя останнiх
знаходиться в бiльш високому цiновому сегментi i займає бiльшу частину ринку. Тому росiйська металургiя за будьяких умов свiтової економiки має додатковий запас мiцностi порiвняно з українським ГМК.
Бiльш низька собiвартiсть, кращi сортамент та якiсть продукцiї забезпечують металургiйним комбiнатам Росiї бiльшi
прибутки i, як результат, великi фiнансовi можливостi, якi, до речi, використовувалися i в попереднi роки, а в даний
час, головним чином для розвитку та якнайшвидшої модернiзацiї виробництва.
Для українських пiдприємств ситуацiя зараз дуже складна. Ми програємо по ринко спроможностям навiть iншим
виробникам схiдної Європи. З урахуванням вартостi транспортування на цi ринки наша продукцiя обходиться
дорожче. Додатково до цiєї ситуацiї, до високої собiвартостi виробництва, яка склалася в Українi, через високi цiни на
електроенергiю, на газ, свiтових цiн на залiзну руду, високих цiн на вугiлля, ми маємо проблеми з вiдшкодуванням
ПДВ i проблемами дуже високих витрат на залiзничний транспорт.
Незважаючи на зазначенi вище фактори, продукцiя виробництва ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" користуються попитом i є
рентабельною.
Бiльшiсть трубної продукцiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 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 стандартами i пiдтримувати достатнiй рiвень
реалiзацiї їх на американському i середньоазiатському ринках. Пiдприємство активно працює над освоєнням нових
ринкiв збуту шляхом розширення виробництва складних видiв продукцiї: високомiцних та корозiйностiйких труб, труб
з високо герметичним премiальним з'єднанням UPJ, прецезiонних труб, а також високомiцних залiзничних колiс у
вiдповiдностi з кон'юнктурою, що склалася у свiтi. Освоєння виробництва обсадних труб з високомiцних марок сталi з
з'єднанням UPJ дозволяє ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
забезпечувати українськi нафтогазовi компанiї
конкурентоспроможною продукцiєю i скоротити їх витрати на закупiвлю бiльш дорогих зарубiжних аналогiв.
З метою задоволення вимог споживачiв та пiдвищення
конкурентоспроможностi продукцiї служби заводу
розробляють i впроваджують заходи, спрямованi на полiпшення якостi продукцiї, що випускається:
- розширений спектр варiантiв протикорозiйного захисту труб, муфт i колiс заводу з метою задоволення вимог
замовникiв;
- освоєна технологiя виробництва обсадних труб i трубних муфтових заготовок класу С110, виготовлених за API
5CT;
- розроблена технологiя i освоєне виробництво сталевих безшовних обсадних труб класу мiцностi Q125, що
сертифiкованi Американським Iнститутом Нафти;
- впроваджено виробництво нафтогазопровiдних труб для морських умов та у високосiрчастому середовищi по
специфiкацiї API 5L, а також обсадних труб класу мiцностi C90 и Т95 з пiдвищеними антикорозiйними властивостями
по стандарту ДСТУ ISO 11960:2006 i специфiкацiї API 5CT.
В даний час освоєно виробництво бiльше 240 типорозмiрiв колiс, якi вiдповiдають рiзним вимогам споживачiв.
Використовуванi на пiдприємствi технологiї i власнi розробки дозволяють виробляти суцiльнокатанi колеса, що
вiдповiдають вимогам стандартiв UIC 812-3, EBN 918277, EN 13262, а також багатьом iншим технiчним умовам.
Пiдприємство впроваджує прогресивнi технологiї виробництва залiзничних колiс i сучаснi методи контролю. З 2009
року введенi в експлуатацiю лiнiї повно профiльної обробки та автоматичного контролю залiзничних колiс.
Слiд зазначити, що за спiввiдношенням характеристик мiцностi i пластичностi, рiвнем механiчних властивостей
суцiльнокатанi колеса пiдвищеної твердостi, виробленi на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", не поступаються продукцiї
конкурентiв.
Контроль якостi з боку споживачiв трубної продукцiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (в т.ч. i потенцiйних) - компанiєю
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Weatherford, компанiями SKF, компанiєю РРС, компанiєю Shell, ВАТ "ВПЗ", компанiєю DYLAN GROUP i Пiвденної
нафтової компанiї пiдтвердив вiдповiднiсть технiчним характеристикам i вимогам замовникiв.
Введення в дiю компанiєю IНТЕРПАЙП нового сталеплавильного комплексу, потужнiстю 1,32 млн. тонн означає
перехiд до вертикально iнтегрованої виробничої структури: вiд заготiвлi брухту через виплавку сталi до виробництва
сталевих труб i залiзничних колiс, що дозволяє заводам Компанiї значно покращити технологiчнi процеси
виробництва, налагодити випуск якiсних видiв сталi i прокату.
ПЕРСПЕКТИВНI ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМIТЕНТА:
Основним напрямом дiяльностi Товариства у 2014 роцi є:
- виконання бюджету витрат на 2014 рiк;
- досягнення зростання продуктивностi працi на 8% порiвняно з фактом 2013 року;
- зниження фактичного рiвня залишкiв оборотних коштiв на 30% порiвняно з фактом 2013 року;
- освоєння виробництва залiзничних осей та виробництва коротких переходникiв по API 5CT;
- подальше вдосконалення функцiонування Системи управлiння якiстю, Системи охорони навколишнього
середовища та охорони працi;
- зростання задоволеностi спiвробiтникiв умовами працi за рахунок капiтальних ремонтiв побутових примiщень
основних цехiв i забезпечення якiсним спецодягом.
В цiлому Товариство планує виробити та реалiзувати в 2014 роцi не менше 494,4 тис. тонн готової продукцiї, при
цьому планується, що чистий дохiд (виручка) Товариства в 2014 роцi складе не менше 5,6 млрд. грн.
КIЛЬКIСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКIВ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ СИРОВИНИ ТА МАТЕРIАЛIВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬ БIЛЬШЕ
10 ВIДСОТКIВ У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗI ПОСТАЧАННЯ:
Постачальниками за основними видами сировини, що займають бiльше 10 % у загальному обсязi постачання є.
1. ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", 49600, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Пiсаржевського, 1а. Постачає: трубну i
колiсну заготовку. За звiтний перiод було отримано: 88,7% трубної заготовки вiд загального обсягу та 100% колiсної
заготовки.
2. ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат", 309515, Росiя, м. Cтарий Оскол, Бєлгородської обл. Постачає:
трубну заготовку. За звiтний рiк отримано 11,2% трубної заготовки вiд загального обсягу.
Постачальниками за основними видами матерiалiв, що займають бiльше 10 % у загальному обсязi постачання є:
ТОВ "Днiпропромрегiон" (м. Днiпропетровськ), ПРаТ "Нiкопольський ремонтний завод" (м. Нiкополь), ТОВ ВКП
"Побєдiт" ( м. Днiпропетровськ) ,ТОВ "Iнтер iнвест груп" (м. Днiпропетровськ), ТОВ "Епiцентр К" (смт. Ювiлейний), ПП
"Науково-виробнича фiрма СВК" (м. Днiпропетровськ), та iншi.
В порiвняннi з початком звiтного перiоду змiнились цiни на наступнi матерiали:
1. ТОВ "Днiпропромрегiон" (м. Днiпропетровськ) постачає болти рiзнi. Протягом звiтного року вiдбулося збiльшення
цiни на 2%.
2. ПП "Науково-виробнича фiрма СВК" (м. Днiпропетровськ) постачає:
- мастила ВТС-1. Протягом звiтного року вiдбулося зниження цiни на 13%;
- емульсол СВК марка Б. Протягом звiтного року вiдбулося зниження цiни на 14%;
- рiдина миюча технiчна СМ-7. Протягом звiтного року вiдбулося зниження цiни на 15%.
3. ТОВ ВКП "Побєдiт" ( м. Днiпропетровськ) постачає плазмотрони к ВПР, АПР. Протягом звiтного року вiдбулося
зниження цiни на 3%.
4. ООО "Iнтер iнвест груп" є постачальником оливи. Протягом звiтного року спостерiгалось збiльшення цiни на
13%;
5. ТОВ " Луганський завод Полiмер" є постачальником манжет на труби рiзних дiаметрiв. Мало мiсце збiльшення
цiни на 11%.
6. ТОВ ВКП "Днiпрохiмсервiс" постачає:
- фiксатор рiзьб. з'єднань LOCTITE 638. Протягом звiтного року вiдбулося збiльшення цiни на 5%;
- технiчний клей LOCTITE 406. Протягом звiтного року вiдбулося збiльшення цiни на 4%;
- пасту Terocvik (12.5л). Протягом звiтного року вiдбулося збiльшення цiни на 4%.
7. ПрАТ "Нiкопольський ремонтний завод" постачає:
- оправки СПП ч.59-2-92 д.136. Протягом звiтного року вiдбулося зменшення цiни на 15%;
- лiнiйки ел. ч.303036-В2 верх. Протягом звiтного року вiдбулося зменшення цiни на 8%.
Постачання iмпортних матерiалiв складає 29% вiд загальних витрат на придбання матерiалiв.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які
значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Виробнича стратегiя Товариства передбачає проведення технiчного переозброєння та упровадження новiтнiх
технологiй, що дозволяє збiльшити об'єми виробництва, полiпшити якiсть i розширити сортамент продукцiї, що
випускається, понизити витрати i пiдвищити екологiчну чистоту виробництва. У звiтному 2013 роцi освоєно 415,8 млн.
грн. капiтальних вкладень: з них за планом модернiзацiї та реконструкцiї устаткування, будiвель i споруд, що
виконуються в перiод проведення поточних та капiтальних ремонтiв витрачено 362,1 млн. грн.; витрати на iншi
матерiальнi активи склали 52,7 млн. грн., на нематерiальнi оборотнi активи - 908 тис. грн., транспортнi засоби - 97
тис. грн. Протягом 2013 року були вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби
на суму 161 353 тисяч гривень.
Технiчне переоснащення й модернiзацiя Товариства проводиться у вiдповiдностi зi стратегiєю пiдприємства в
рамках рiчного бюджету iз власних коштiв; розробка заходiв i планування витрат на їхню реалiзацiю проводяться
протягом календарного року.
В Товариствi продовжує реалiзовуватися стратегiя технiчного та економiчного розвитку, спрямована на пiдвищення
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конкурентоспроможностi продукцiї i змiцнення позицiй Товариства на ключових ринках. Її основнi напрямки впровадження у виробництво нових розробок, модернiзацiя обладнання, розширення сортаменту продукцiї, що
випускається, подальше пiдвищення її якостi, експлуатацiйних i споживчих властивостей. Протягом звiтного року була
завершена реалiзацiя наступних iнвестицiйних проектiв:
1. Установка пилки розрiзу заготовки в заготiвельному вiддiленнi трубопрокатного цеху №4. Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
2. Модернiзацiя стенду ЮГ (установка однiєї кабiни МПI) для колiс по ГОСТ 10791 в КПЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є
комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
3. Модернiзацiя стенду ЮГ (установка двох кабiн МПI) для колiс по ГОСТ 10791 в КПЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є
комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
4. Забезпечення виконання вимог стандартiв (АРI 5СТ) в частинi гiдравлiчних випробувань у 6-му прольотi ТПЦ-4
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - мобiльний гiдропрес. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може
негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
5. Забезпечення виконання вимог стандартiв (АРI 5СТ) в частинi гiдравлiчних випробувань у 5-му прольотi ТПЦ-4
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - мобiльний гiдропрес. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може
негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
6. Забезпечення виконання вимог стандартiв (АРI 5СТ) в частинi гiдравлiчних випробувань у 4-му прольотi ТПЦ-4
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - модернiзацiя гiдропресу. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може
негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
7. Благоустрiй в заготiвельному вiддiленнi КПЦ ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Вiдповiдно до Положення Товариства про
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
8. Благоустрiй в заготiвельному вiддiленнi ТПЦ-4 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Вiдповiдно до Положення Товариства про
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
9. Припинення скидiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" забруднених стiчних вод в рiчку Днiпро". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею.
Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
10. Замiна муфтонаверточних верстатiв в 4-ом i 5-ом прольотi ТПЦ-4 ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
11. Установка комплексу неруйнiвного контролю тiла i кiнцiв труб в трубопрокатному цеху №5 ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ". Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума
проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток
Товариства.
12. Забезпечення виконання вимог стандартiв API 5 CT i ГОСТ Р в частинi МПД муфт в ТПЦ-4 i ТПЦ-5 Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
Iнформацiя про суттєвi капiтальнi фiнансовi iнвестицiї, що пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства, якi
Товариство планує здiйснити протягом 2014 року:
1. Розвиток дiлянки виробництва муфт для обсадних труб в ТПЦ-4. Вiдповiдно до Положення Товариства про
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту 1кв.14р. - 1 пiврiччя 15р.
2. Придбання унiверсальної випробувальної (розривної) машини зусиллям 1200 кН. Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею.
Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї
проекту - 3кв.14р. - 1 пiврiччя 15р.
3. Модернiзацiя системи опалювання АБК ТПЦ-1 i ГСС. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 1кв.14р. 4кв.14р.
4. Модернiзацiя котельної теплофiкацiї. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може
негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2кв.14р. - 2 пiврiччя
15р.
5. Перехiд на автономне опалювання НФС (насосно-фiльтровальної станцiї). Вiдповiдно до Положення Товариства
про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття
даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту 2кв.14р. - 1 пiврiччя 15р.
6. Модернiзацiя вузла комерцiйного облiку природного газу. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну
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таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2кв.14р. 4кв.14р.
7. Модернiзацiя насосної станцiї НС-1. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може
негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2кв.14р. - 1 пiврiччя
15р.
8. Замiна стельового освiтлення в КПЦ. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може
негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2кв.14р. - 4кв.14р.
9. Впровадження АСКУЕ у ТПЦ-3, ТПЦ-4, ТПЦ-5 i КПЦ. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 4кв.14р. - 2
пiврiччя 15р.
10. Модернiзацiя насосiв ВК-2 ТСЦ. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може
негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2кв.14р. - 4кв.14р.
11. Органiзацiя дiлянки по обробцi котельних труб в ТПЦ-4. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2кв.14р. - 2
пiврiччя 15р.
12. Модернiзацiя "TRUSCOP" (вiдновлення УЗК i можливiсть виробляти МПД кiнцiв труб). Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею.
Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї
проекту - 3кв.14р. - 1 пiврiччя 15р.
13. Модернiзацiя установки УЗК атлант-1 в ТПЦ-4. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю
та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може
негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 3кв.14р. - 2 пiврiччя
15р.
14. Система монiторингу температурного поля печей виробничих активiв Компанiї. Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею.
Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї
проекту - 2кв.14р. - 4кв.14р.
15. Програма з розвитку термовiддiлу ТПЦ-4. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може
негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 1кв.14р. - 4кв.14р
16. Комплексна програма по реконструкцiї печей (етап I проведення енергоаудиту пiчних агрегатiв). Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий
перiод реалiзацiї проекту - 3кв.14р. - 1 пiврiччя 15р.
17.Установка конденсаторiв для зниження реактивної енергiї (етап I проведення енергоаудиту). Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий
перiод реалiзацiї проекту - 4кв.14р. - 1 пiврiччя 15р.
18. Опалювання виробничих дiлянок ТПЦ-4, ТПЦ-5. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю
та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може
негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2кв.14р. - 1 пiврiччя
15р.
19. Вiдхiд вiд парового обiгрiву на альтернативне джерело в примiщеннях "НIЦ "Якiсть". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею.
Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї
проекту - 2кв.14р. - 4кв.14р.
20. Перехiд на автономне опалювання РМЦ. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може
негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 2кв.14р. -1 пiврiччя
15р.
21. Впровадження системи QR-кодування колiс в ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН". Вiдповiдно до Положення Товариства про
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту 2кв.14р. - 3кв. 14р.
22. Придбання пристрою для холодного маркування залiзнодорожних колiс. Вiдповiдно до Положення Товариства
про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття
даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту 2кв.14р. - 2кв.14р
23. Впровадження автоматичної системи керування гiдравлiкою на пресах прокату (1-й этап, Iнжинiринг). Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є
комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства.
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Плановий перiод реалiзацiї проекту - 3кв.14р. -4кв. 14р..
24. Замiна приладу для вимiрювання твердостi залiзнодорожних колiс. Вiдповiдно до Положення Товариства про
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю мета та сума проекту є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Плановий перiод реалiзацiї проекту 3кв.14р. - 2 пiврiччя 15р.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної
участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення,
застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація 1. Протягом 2013
року мiж Товариством, з одного боку, та власником iстотної участi ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", з iншого боку, були
укладенi наступнi договори:
- №152/13 вiд 25.04.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- №215/13 вiд 23.07.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть
- №524130564 вiд 10.01.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- №553132016 вiд 23.07.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- №621130782 вiд 01.05.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: господарськi потреби контрагента.
- №630131153 вiд 10.06.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: господарськi потреби контрагента.
- №638130589 вiд 08.02.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: господарськi потреби контрагента.
- №638132036 вiд 01.12.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: господарськi потреби контрагента.
- №653130953 вiд 01.04.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- №654130644 вiд 27.02.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: господарськi потреби контрагента.
- №72/13 вiд 25.02.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
2. Протягом 2013 року мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованими особами, з iншого боку, були укладенi
наступнi договори:
- №511130637 вiд 18.02.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Вапняна фабрика". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №530130304 вiд 02.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Вапняна фабрика". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
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вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №614130940 вiд 23.04.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Вапняна фабрика". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №616140022 вiд 31.12.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Вапняна фабрика". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №617140012 вiд 31.12.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Вапняна фабрика". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №630131152 вiд 27.05.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Вапняна фабрика". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №638140027 вiд 25.12.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Вапняна фабрика". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №641131447 вiд 18.07.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Вапняна фабрика". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №680130605 вiд 01.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Вапняна фабрика". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №680131756 вiд 01.10.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №511131698 вiд 05.09.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №511130747 вiд 20.03.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД". Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та
методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №523132030 вiд 29.11.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД". Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та
методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича
необхiднiсть.
- №553140084 вiд 02.12.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД". Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та
методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича
необхiднiсть.
- № 553140292 вiд 01.11.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД". Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та
методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича
необхiднiсть.
- №611130726 вiд 01.03.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД". Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та
методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №653131938 вiд 25.11.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД". Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та
методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
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- №511131115 вiд 21.05.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №553130396 вiд 02.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №553130962 вiд 01.04.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №553132015 вiд 20.11.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №553140082 вiд 03.12.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №611131595 вiд 20.08.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №614131968 вiд 20.12.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №616131905 вiд 26.11.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №630131159 вiд 10.06.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №637130294 вiд 03.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №637130348 вiд 03.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №637130350 вiд 03.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №638131886 вiд 14.11.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №653140116 вiд 26.12.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №680130333 вiд 17.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
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цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №316130846 вiд 29.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №338131312 вiд 14.06.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №353130331 вiд 17.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №353130398 вiд 04.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №353130400 вiд 04.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №353130504 вiд 28.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №353130505 вiд 28.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №353130775 вiд 25.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №353130922 вiд 10.04.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №530130683 вiд 01.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №537131446 вiд 01.08.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №614122584 вiд 02.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №617131981 вiд 30.12.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №623131755 вiд 04.10.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
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може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №630131157 вiд 11.06.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №638130730 вiд 05.03.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №646131389 вiд 10.07.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №680130779 вiд 01.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь". Вiдповiдно
до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №524130697 вiд 01.02.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №530130309 вiд 01.02.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №530130427 вiд 01.02.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №547130617 вiд 01.02.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №580130471 вiд 01.02.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №630131158 вiд 10.06.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №653131430 вiд 15.07.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "IНТЕРПАЙП-М". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №653131425 вiд 15.07.2013р., укладений мiж Товариством та Компанiєю "INTERPIPE EUROPA SA". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №653131426 вiд 15.07.2013р., укладений мiж Товариством та Компанiєю "INTERPIPE EUROPA SA". Пiдстава
укладання: господарськi потреби контрагента.
- №580131914 вiд 28.11.2013р., укладений мiж Товариством та Компанiєю "INTERPIPE EUROPA SA". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №511120435 вiд 24.01.2013р., укладений мiж Товариством та NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC. Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №511130507 вiд 18.04.2013р., укладений мiж Товариством та NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC. Вiдповiдно до
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Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №511131078 вiд 03.05.2013р. укладений мiж Товариством та NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC. Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №580131969 вiд 18.12.2013р., укладений мiж Товариством та INTERPIPE M.E, FZE. Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №653131484 вiд 23.07.2013р., укладений мiж Товариством та INTERPIPE M.E, FZE. Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №517131781 вiд 16.07.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №553130600 вiд 02.01.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №553131291 вiд 18.06.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №624130297 вiд 14.01.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №637131359 вiд 02.01.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №637131360 вiд 02.01.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №637131375 вiд 02.01.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №638130722 вiд 04.03.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №638132019 вiд 05.02.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №653130204 вiд 01.01.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №680130700 вiд 01.02.2013р., укладений мiж Товариством та ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет".
Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
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- №638130537 вiд 31.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Луганський комбiнат Втормет". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №653130715 вiд 11.03.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Луганський комбiнат Втормет". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби
контрагента.
- №516131957 вiд 17.12.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Транском-Днiпро". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №630131151 вiд 01.06.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Транском-Днiпро". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №637130366 вiд 02.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Транском-Днiпро". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №637130367 вiд 02.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Транском-Днiпро". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №637130368 вiд 02.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Транском-Днiпро". Вiдповiдно до Положення
Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення,
застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно
вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- №511130271 вiд 14.01.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Новомосковський посуд". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- №537131580 вiд 31.07.2013р., укладений мiж Товариством та ТОВ "Новомосковський посуд". Вiдповiдно до
Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
3. Протягом 2013 року мiж дочiрнiм пiдприємством ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", з одного боку, та емiтентом ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", з iншого боку, були укладенi наступнi договори:
- №680131756 вiд 01.10.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: господарськi потреби контрагента.
- №511131698 вiд 05.09.2013р. Вiдповiдно до Положення Товариства про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
4. Протягом звiтного року мiж дочiрнiм пiдприємством ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", з одного боку, та афiлiйованими
особами, з iншого боку, були укладенi наступнi договори:
- №20956 вiд 01 жовтня 2009р., укладений мiж ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА".
Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". Пiдстава укладення: оптимiзацiя
витрат на товари та послуги.
- №201387/845 вiд 05 грудня 2013р., укладений мiж ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" та ПАТ "IНТЕРПАЙП
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ". Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток ТОВ "ВАПНЯНА
ФАБРИКА". Пiдстава укладення: необхiднiсть продажу металобрухту.
- №10145 вiд 01 сiчня 2013р. укладений мiж ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" та ТОВ "Металургiйний завод
"Днiпросталь". Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та
методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної
iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". Пiдстава укладення:
необхiднiсть продажу вапна.
- №10138 вiд 01 сiчня 2013р. укладений мiж ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" та ТОВ "Новомосковський посуд".
Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика
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цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї
може негативно вплинути на подальший розвиток ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". Пiдстава укладення: необхiднiсть
продажу вапна.
5. Протягом 2013 року мiж дочiрнiм пiдприємством ТОВ "ВАРНЯНА ФАБРИКА", з одного боку, та емiтентом ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", з iншого боку, були укладенi наступнi договори:
- №641131447 вiд 18 липня 2013р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток ТОВ "ВАПНЯНА
ФАБРИКА". Пiдстава укладення: необхiднiсть дослiдження санiтарно-гiгiєнiчних умов працi спiвробiтникiв згiдно
законодавства України з "Охорони працi".
- №614130940 вiд 23 квiтня 2013р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю
змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею.
Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". Пiдстава
укладення: необхiднiсть ремонту обладнання для забезпечення виробничого процесу.
- №530130304 вiд 02 сiчня 2013р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю
змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею.
Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА". Пiдстава
укладення: необхiднiсть проведення лабораторних дослiджень атестованою лабораторiєю.
- №511130637 вiд 18 лютого 2013р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною
таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток ТОВ "ВАПНЯНА
ФАБРИКА". Пiдстава укладення: необхiднiсть продажу товару.
6. Правочини, якi укладенi протягом звiтного року мiж Товариством або його вiдокремленими пiдроздiлами, з одного
боку, членами Наглядової ради або членами Правлiння Товариства, з iншого боку вiдсутнi.
7. 14 липня 2008 року ВIДКРИТИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", на пiдставi рiшення Наглядової ради, було пiдписано Договiр про надання кредитної
лiнiї №NTZ-EUR з "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД".
Порядок отримання грошових коштiв: Протягом термiну дiї Договору та в межах лiмiту заборгованостi, Кредитор
надає Позичальнику кошти однiєю або кiлькома сумами. Протягом звiтного року було отримано один транш, а саме:
- 14.01.2013 року Товариством було отримано 9 транш на суму 230 000,00 євро, що еквiвалентно на дату
отримання траншу 2 440,27 тис.грн.
Iнформацiя щодо мети використання коштiв кредиту: Кредитна лiнiя надається для поповнення обiгових коштiв
Позичальника.
8. 14 лютого 2008 року ВIДКРИТИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на пiдставi рiшення Наглядової ради було пiдписано Договiр позики №1 з "IНТЕРПАЙП
ЛIМIТЕД".
Порядок отримання грошових коштiв: протягом термiну дiї Договору та в межах позики Позикодавець надає
Позичальнику кошти однiєю або кiлькома сумами. Протягом звiтного року було отримано один транш, а саме:
- 23.01.2013 року Товариством було отримано 49 транш на суму 500 000,00 доларiв США, що еквiвалентно на дату
отримання траншу 3 996,50 грн.
Iнформацiя щодо мети використання коштiв позики: позика надається для поповнення обiгових коштiв
Позичальника.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження
основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні
активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів,
характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування,
прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її
завершення
Товариство має основнi засоби виробничого та не виробничого призначення, якi утримуються на балансi
Товариства. Основнi засоби Товариства знаходяться в задовiльному станi. Товариством передано в оперативну
оренду основних засобiв на суму 1 440,09 тисяч гривень. З цiєї суми найбiльш вагомими є: - оренда транспортних
засобiв ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО"; - оренда примiщення та майна ПАТ "IНТЕРПАЙП Днiпропетровський Втормет"; оренда примiщення та майна ТОВ "Вапняна фабрика"; - оренда примiщень та майна ТОВ "МЗ "Днiпросталь".
Основними засобами вважаються матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання 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).
Визнання, оцiнка й облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку
визначено окремий об'єкт основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв. 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 початок звiтного року :
- первiсна вартiсть основних засобiв складає - 4 060 028 тис. грн.
- знос основних засобiв складає - 1 663 465 тис.грн. грн.
На кiнець звiтного року:
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- первiсна вартiсть основних засобiв складає - 3 568 882 тис.грн.
- знос основних засобiв складає - 751 366 тис.грн. грн.
Товариство переоцiнює об'єкти основних засобiв на дату балансу, якщо його залишкова вартiсть значно
вiдрiзняється вiд справедливої на дату балансу. Технiчнi служби Товариства на дату балансу надають iнформацiю
про змiну справедливiй вартостi основних фондiв на ринку України, для ухвалення рiшення про проведення
переоцiнки.
За структурою основнi засоби розподiляються на:
- земельнi дiлянки. Товариство не є власником земельних дiлянок. Дiлянки використовуються на умовах
безтермiнового використання, або оренди у мiсцевої влади;
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої. Будiвлi включають в себе всi будiвлi i вмонтоване в них обладнання:
водовод, енергопостачання, телефоннi лiнiї, освiтлення. Споруди: дороги, димовi труби, залiзничнi колiї;
- машини та обладнання - включають в себе трубозварювальнi агрегати, рiзнi резервуари, насоси, контрольновимiрювальне обладнання, обладнання для дефектоскопiї, лабораторне обладнання;
- транспортнi засоби - включають в себе цистерни, автобуси, легковi i вантажнi автомобiлi;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
- багаторiчнi насадження;
- iншi основнi засоби.
Робочi машини й устаткування є найбiльш активною частиною основних виробничих фондiв, що визначає розмiр i
технiчний рiвень виробництва.
Основнi засоби найбiльше використовуються основними пiдроздiлами пiдприємства. У структурi основних засобiв за
станом на 31.12.13 року найбiльшу питому вагу складають групи: машини й устаткування - 80,0%; будинки,
спорудження та передавальнi пристрої - 12,9%.
Для визнання основних засобiв, нематерiальних активiв такими, визначення термiну корисного використання
об'єктiв створено експертну технiчну комiсiю, що постiйно дiє, в складi: Голова комiсiї: начальник ВКБ; Члени комiсiї:
керiвники цехiв та пiдроздiлiв товариства, матерiально-вiдповiдальнi особi, якi вiдповiдають за експлуатацiю основних
засобiв.
Введення в експлуатацiю основних та iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв затверджує
головний iнженер.
Списання дооцiнки в регiстрах бухгалтерського облiку вiдображаються щомiсячно в сумi пропорцiйно нарахованої
амортизацiї на рахунок нерозподiленого прибутку iз зменшенням сум додаткового капiталу.
Визнання, оцiнку i облiк нематерiальних активiв, вигоди i втрати вiд зменшення корисностi нематерiальних активiв
враховуються згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи" i МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".
За одиницю облiку вважається окремий об'єкт нематерiальних активiв.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв прийняти рiвною нулю.
Офiснi та складськi примiщення, що використовуються Товариство для здiйснення своєї фiнансово-господарської
дiяльностi, є його власнiстю. Виробничi потужностi Товариства є його власнiстю.
Строк корисного використання об'єктiв основних фондiв встановлюється згiдно МСБО 16 "Основнi засоби".
Основнi засоби невиробничої сфери складаються з наступних об'єктiв: бази вiдпочинку "Перлина", вiдокремленого
пiдроздiлу - полiклiнiки ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", дитячого оздоровчого табору iменi Олега Кошового, палацу культури
"Металург" та iн.
У 2013 роцi було введено основних засобiв по незавершеному капiтальному будiвництву на 38 528 тис. грн. З них
основнi введенi об'єкти будiвництва:
- установка пили для порiзки заготовки - 17 195 тис. грн.;
- кран мостовий грейферний г/п 10 тн. - 3 313 тис. грн.;
- модернiзацiя стенду МПС ЮГ КПЦ - 2 981 тис. грн.;
- капiтальний ремонт з модернiзацiєю верстатiв в РМЦ - 2 142 тис. грн.;
- система освiтлення - 1 290 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 р. сума витрат незавершеного капiтального будiвництва склала 63 374 тис. грн.
ВИРОБНИЧI ПОТУЖНОСТI ТА СТУПIНЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ. СПОСIБ УТРИМАННЯ АКТИВIВ,
МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ:
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. Столєтова, 21, м.
Днiпропетровськ, 49081, Україна, але такi об'єкти соцiального напрямку, як дитячий оздоровчий табiр iм. О.Кошового;
база вiдпочинку "Перлина"; полiклiнiка ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", мають свої фактичнi адреси та знаходяться, як на
територiї мiста, так i за його межами. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи Товариства щорiчно
iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi Товариства.
Основнi засоби виробничого призначення представленi виробничими примiщеннями (цеховими корпусами), 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.
Ступень використання виробничих потужностей за звiтний рiк склала:
- ТПЦ № 3 - 41%;
- ЦНГС (стан 5-12) - 85%;
- ЦНГС (стан 140) - 76%;
- КПЦ - 79%;
- КБЛ - 10%.
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ЕКОЛОГIЧНI ПИТАННЯ:
На ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" впроваджена система управлiння навколишнiм природним середовищем, яка охоплює
усi види дiяльностi Товариства вiд придбання сировини, матерiалiв, 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 правила, Державнi стандарти України.
Монiторинг навколишнього середовища враховує основнi принципи стандарту ISO 14000 i включає основнi напрями:
- 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 iнш.
Систематичний контроль екологiчного стану Товариства здiйснюється вiдомчим вiддiлом екологiї, атестованим
Мiнпромполiтики України №06544-5-1-27/3 ГОМС вiд 6 серпня 2012р. Вiддiл екологiї забезпечений сучасними
приладами контролю, методичними матерiалами. Фахiвцi служби мають досвiд роботи i вiдповiдну освiту.
Система контролю стану навколишнього середовища дозволяє постiйно удосконалювати ефективнiсть в областi
охорони навколишнього середовища шляхом оперативного контролю, оцiнки результатiв впливу виробництва,
проведенням внутрiшнiх аудитiв.
У 2013 Товариство брало участь у нацiональнiй Програмi полiпшення екологiчної ситуацiї в Днiпропетровськiй
областi у щорiчних виставках "Екологiя", отримано дипломи.
На пiдприємствi постiйно проводиться робота по замiнi, реконструкцiї або по встановленню нових пило-газоочисних
споруд. У зв'язку з виводом з експлуатацiї мартенiвських печей та сталеливарного цеху валовi викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря зменшились на 2249 тони у порiвняннi з 2012 роком.
Загальний викид по Товариству в 2013 роцi склав - 1 533 тони.
Скид стiчних вод Товариством здiйснюється у р. Днiпро, згiдно встановлених нормативiв гранично-допустимих
скидiв. Перевищення лiмiтiв по забору та скиду води у 2013 роцi не встановлено. У 2013 роцi скид стiчних вод
Товариством склав 1 млн.735 тис.м3, що менше на 338 тис.м3 нiж у 2012 роцi. Зменшення скиду сталося завдяки
реалiзованому заходу по припиненню скиду стiчних вод.
Протягом звiтного року виконано природоохоронних заходiв на суму 1 млн. 130 тис грн.
В Товариствi дiє система збору, передачi та вивозу виробничих та побутових вiдходiв. Вивiз вiдходiв з територiї
Товариства виконується згiдно з договорами iз органiзацiями, якi мають лiцензiї на проведення операцiй з вiдходами.
На виконання закону України про вiдходи, на пiдприємствi на кожний вид вiдходу розроблений технiчний паспорт, в
якому вказують даннi про вiдхiд, подальше його розмiщення та передача. Паспорта погодженi з органами державного
нагляду, якi контролюють рух вiдходiв та їх утилiзацiю.
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 пiдприємство надає органам державної i
виконавчої влади статзвiтнiсть, у якiй вiдображається iнформацiя про обсяги викидiв, скидання у р.Днiпро, передачу
вiдходiв та екологiчнi витрати.
Товариство регулярно сплачує екологiчнi збори за забруднення навколишнього природного середовища.
ПЛАНИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ:
Товариство забезпечене виробничими i трудовими ресурсами для виконання програми, передбаченої 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 є:
- 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.
В 2014 роцi планується проведення поточних ремонтiв основних засобiв в обсязi 113 189 тис. грн. i капiтальних
ремонтiв 151 501 тис. грн. та планується продовжувати поступову замiну зношеного обладнання на нове.
До планiв оновлення виробничих основних фондiв Товариство має:
- ремонт, модернiзацiя та придбання виробничого обладнання;
- ремонт будiвель i споруд;
- модернiзацiя обладнання.
У 2014 р планується проведення модернiзацiї обладнання Товариства на суму 15 703 тис. грн. (в т.ч. капiтальний
ремонт з модернiзацiєю-14 870 тис. грн., план придбання основних засобiв- 999,5 тис. грн.) В рамках модернiзацiї
виробничого обладнання запланована низка капiтальних ремонтiв, таких як верстати КС1114, ХПТ-2, MSC-22 та iн.
Витрати на поточний та капiтальний ремонти основних засобiв за 2012 рiк - 314 628 тис.грн.
Витрати на поточний та капiтальний ремонти основних засобiв за 2013 рiк - 268 243 тис.грн. Зменшення витрат в
звiтному перiодi в порiвняннi за аналогiчним перiодом року, що передував звiтному, за рахунок зменшення об'єму
виробництва.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
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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 монопольних 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 тендернiй полiтицi.
4. Недосконалiсть фiнансових iнструментiв в Українi i iнших країнах СНД, впливає на ринкову поведiнку споживачiв вiддавати перевагу нижчiй цiнi, а не вищiй якостi й гарантiям експлуатацiйної надiйностi.
СТУПIНЬ ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ЗАКОНОДАВЧИХ АБО ЕКОНОМIЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ:
Товариство в процесi здiйснення господарської дiяльностi дотримується вимог чинного законодавства 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 врегульованих 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 правового 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.
Товариство напряму залежить вiд чинного законодавства та змiн у ньому. Мова, насамперед, йде про податкове,
митне, корпоративне та iнше господарське законодавство. Наприклад, змiна ставок ввiзного мита на iмпорт певних
товарiв на митну територiю України шляхом внесення змiн до Митного тарифу України можуть суттєво вплинути на
вартiсть продукцiї та прибутковiсть господарської дiяльностi нашого товариства. Змiни у корпоративному та iншому
господарському законодавствi також впливають на дiяльнiсть нашого Товариства.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на основi та у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а також
Статутом. Протягом 2013 року контролюючими органами до Товариства не було застосовано штрафних санкцiй.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Полiтика Товариства з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною загальної 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 рентабельностi Товариства та отримання максимального прибутку;
- задоволення матерiальних та соцiальних потреб працiвникiв Товариства.
Об'єм виробництва та реалiзацiї продукцiї, пiдвищення її якостi безпосередньо впливають на величину витрат,
прибуток i рентабельнiсть Товариства.
За наслiдками дiяльностi за 2013 рiк було отримано валового прибутку на 205 568 тис. грн. менше, чим за
вiдповiдний перiод попереднього року. Чиста виручка за 2013 рiк склала 5 844 548,0 тис.грн., собiвартiсть
реалiзованої продукцiї - 5 028 582,0 тис.грн., iншi операцiйнi доходи склали 2 834 588,0 тис.грн., адмiнiстративнi
витрати - 287 846,0 тис.грн., витрати на збут - 339 735,0 тис.грн. та iншi операцiйнi витрати - 2 788 322,0 тис.грн.
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi склав 234 651,0 тис.грн. Фiнансовi витрати склали 183 542,0 тис.грн.,
а iншi витрати перевищили iншi доходи на 230 757,0 тис.грн. Таким чином, за 2013-й рiк Товариством отримано
чистий збиток у розмiрi 66 978,0 тис.грн. При цьому, чистий прибуток Товариства за 2012р. склав 41 902,0 тис.грн.
В цiлому для оцiнки фiнансового стану ми використовуємо ряд найважливiших показникiв - це коефiцiєнт
платоспроможностi (автономiї), коефiцiєнт поточної лiквiдностi, коефiцiєнт швидкої лiквiдностi, коефiцiєнт
зоборгованостi та коефiцiєнт фiнансування.
Коефiцiєнт платоспроможностi, який означає, що всi зобов'язання пiдприємства можуть бути покритi його власними
засобами, дорiвнює 0,5. Вiн в порiвняннi з попереднiм перiодом знизився, i знаходиться в межах норми.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi за 2013 рiк зменшився, та також знаходиться в нормi i дорiвнює 1,64.
Коефiцiєнт валового прибутку показує, скiльки валового прибутку припадає на кожну гривню доходу, в порiвняннi з
минулим роком не збiльшився i становить 13%.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та 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 договорiв без зазначення
загальної суми договору та договорiв, строк виконання яких передбачений у наступному звiтному перiодi. Тому на
кiнець звiтного перiоду всi договори, якi були укладенi на початку звiтного перiоду, є виконаними або знаходяться на
стадiї виконання.
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Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції,
поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в
майбутньому)
Стратегiя Товариства спрямована на розвиток та утримання лiдируючих позицiй на ринку завдяки цiлеспрямованiй
роботi по вдосконаленню технологiї, розширенню сортаменту, жорсткому контролю за значними статтями витрат та
впровадженню програм заощадження ресурсiв (металу, газу, електроенергiї та iн.), що дозволить успiшно конкурувати
з українськими i зарубiжними виробниками.
Стратегiчною цiллю Товариства в областi якостi є досягнення лiдируючого положення на ринках з виробництва
високоякiсної продукцiї, яка повнiстю задовольняє вимоги та очiкування споживачiв, шляхом суворого виконання
узгоджених вимог. Тому на Товариствi послiдовно реалiзується стратегiя технiчного та економiчного розвитку, яка
направлена на пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї i змiцнення позицiй Товариства на ключових ринках. Її
основнi напрямки - впровадження у виробництво нових розробок, модернiзацiя обладнання, розширення сортаменту
продукцiї, подальше пiдвищення її якостi, експлуатацiйних та споживчих властивостей.
ОПИС IСТОТНИХ ФАКТОРIВ, ЯКI МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ДIЯЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТА В МАЙБУТНЬОМУ.
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства загальнодержавного масштабу: скрутна економiчна
ситуацiя, яка склалася в Українi, практична вiдсутнiсть платоспроможностi споживачiв, 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 податковому кодексi
України. Ця проблема може призвести до втрати потенцiйних споживачiв, а у деяких випадках i цiлих ринкiв збуту; до
виникнення дефiциту власних обiгових коштiв; до зростання дебiторської заборгованостi;
- введення Європейською комiсiєю жорстких антидемпiнгових мит на постачання українськими виробниками труб в
країни Європейського Союзу;
- об'єктивнi процеси витiснення сталевих труб з сегменту малого й середнього дiаметра пластиковими 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 продукцiєю 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, недосконалiстю законодавства, соцiальнополiтичними 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 завдяки роботi по
впровадженню енергозберiгаючих технологiй, переходу на альтернативнi види палива.
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 екологiчної 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, перевезення
товарної продукцiї тощо.
Також фактором ризику можна вважати частi та, в багатьох випадках, безпiдставнi втручання державних органiв у
дiяльнiсть Товариства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за
звітний рік
Протягом 2013 року проведено та витрачено на науково-дослiднi розробки 345 000 грн. з урахуванням ПДВ.
Протягом 2013 року Iнститутом чорної металургiї iм. З.I. Некрасова НАН України на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" були
виконанi окремi етапи науково-дослiдних розробок.
1. "Розробка хiмiчного складу сталi та режимiв термiчної обробки залiзничних колiс вантажних вагонiв для роботи
при пiдвищених навантаженнях на вiсь" з "IЧМ НАНУ".
Розроблено хiмiчний склад дослiдної сталi з пiдвищеним вмiстом марганцю i кремнiю. Проведена виплавка
дослiдних плавок хiмiчного складу з розливанням у злитки малої маси (до 5 кг.). Вiдiбранi дослiднi проби i в
лабораторних умовах проведенi iспити їх гарячої пластичної деформацiї та термiчної обробки за режимами,
близькими до деформацiйної i термiчної обробки залiзничних колiс.
Проведена виплавка дослiдної плавки в умовах ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Деформацiйна обробка дослiдних
заготовок на пресопрокатнiй лiнiї КПЦ. Проведена розробка режимiв термiчної обробки дослiдних залiзничних колiс з
урахуванням обраного хiмiчного складу сталi. Дослiджено структурний стан, механiчнi властивостi напруженого стану
i конструкцiйної мiцностi дослiдних колiс. Вибрано оптимальний режим термiчної обробки колiс.
Розробленi та узгодженi з Укрзалiзницею технiчнi умови на випуск дослiдної партiї залiзничних колiс. Проведенi
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дослiдження зносостiйкостi та контактно-втомної мiцностi колiс виготовлених з дослiдної сталi з пiдвищеним вмiстом
кремнiю. Видано рекомендацiї по експлуатацiї i довговiчностi колiс з пiдвищеним вмiстом кремнiю в порiвняннi з
колесами марки "2" i марки "Т".
2. "Розробка хiмiчного складу сталi i технологiчних параметрiв термiчної обробки колiс, якi забезпечують виконання
вимог стандарту М-107/М-208 до колiс класу "D".
Дослiджено вплив легуючих елементiв (Mn, Si, Cr, Ni, Mo, V) на перлiтне утворення вуглецевої сталi, мiцнiснi та
пластичнi властивостi перлiтних сталей (С=0,67-0,77%).
Розроблено рекомендацiї щодо хiмiчного складу колiс класу "D", який забезпечує необхiдний рiвень пластичностi в
ободi колеса.
У лабораторних умовах проведена дослiдна плавка з рекомендованим хiмiчним складом. Дослiдження впливу
термiчної на структурний стан та механiчнi властивостi металу дослiдних плавок.
Протягом 2013 року Iнститутом чорної металургiї iм. З.I. Некрасова НАН України на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" були
виконанi науково-дослiднi розробки.
1. "Дослiдження залишкових напружень в залiзничних бандажах".
Дослiдження залiзничних бандажiв, виготовлених за прийнятою на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Технологiєю показало,
що в результатi термiчної обробки в них формуються залишковi напруження стискання.
Встановлено, що вiдхилення вiд прийнятої на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" технологiї термiчної обробки залiзничних
бандажiв не призводить до виникнення залишкових напружень розтягу. Механiчнi властивостi та макроструктура
залiзничних бандажiв, термiчно оброблених за дослiдними режимами, вiдповiдають вимогам ГОСТ 398-2010.
2. НДР: "Розробка класифiкатора поверхневих дефектiв безперервнолитих заготовок та виготовленої з них
колесобандажної продукцiї".
Розглянуто механiзм твердiння злитка при безперервному розливаннi. Показано як формується структура
безперервнолитої заготовки по технологiчнiй осi ручья МБЛЗ.
Основнi дефекти БЛЗ круглого перерiзу для виробництва залiзничних колiс - дефекти форми (геометрiї); дефекти
поверхнi та внутрiшнi дефекти. Головною причиною утворення дефектiв форми та поверхнi є нерiвномiрне
нарощування коринки злитка в кристалiзаторi. Температура та швидкiсть розливання, режим вторинного охолодження
- основнi фактори, що впливають на утворення i ступiнь розвитку внутрiшнiх дефектiв БЛЗ.
При виробництвi колесобандажної продукцiї брак металу по поверхневим дефектам вiдносять до сталеплавильного
або прокатного передiлу. Дефектами поверхнi металургiйного походження є дефекти, що утворилися при деформацiї
через наявнiсть у колiснiй заготовцi стороннiх (екзогенних, шлакових) включень, газових пузирiв i трiщин. Дефекти
поверхнi прокатного походження - це дефекти, якi пов'язанi з порушенням режиму нагрiву, гарячої пластичної
деформацiї, охолодження колiсних заготовок i станом пресо-прокатного обладнання.
На пiдставi виконаного аналiзу виробництва залiзничних колiс з безперервнолитих заготовок розроблено
"Класифiкатор поверхневих дефектiв безперервнолитих заготовок та виготовленої з них колесобандажної продукцiї",
в якому представленi опис дефектiв, причини утворення та способи запобiгання їх появi.
3. "Встановлення закономiрностей впливу хiмiчного складу сталi (в рамках дiючих нормативних документiв) на
механiчнi властивостi колiс марки Т та вибiр його оптимального складу з метою одержання необхiдного комплексу
механiчних властивостей. Проведення втомних випробувань металу дискiв механiчно оброблених колiс iз сталi марки
Т, вироблених з металу безперервнолитої заготовки".
Показано, що легування сталi невеликими добавками рiзних легуючих елементiв i застосування ефективних
процесiв термiчної обробки є визначальними чинниками формування структурного стану i комплексу властивостей,
що забезпечують можливiсть отримання в залiзничних колесах поєднання високих значень твердостi та в'язкостi.
Збiльшення вмiсту вуглецю в колiснiй сталi призводить до пiдвищення температури переходу до крихкого
руйнування, зниженню рiвня пластичних властивостей, а також до пiдвищення чутливостi до утворення дефектiв
теплового походження. Тому пiдвищення вмiсту вуглецю в сталi марцi Т є недоцiльним.
Встановлено, що для пiдвищення мiцностi та твердостi залiзничних колiс при збереженнi їх пластичностi i в'язкостi
оптимальним є вмiст ванадiю в колiсної сталi марки Т в межах 0,08:0,15 %. Для полiпшення зазначених характеристик
можна також рекомендувати пiдвищити верхнi межi вмiсту марганцю i кремнiю на 0,1 % i 0,2 % вiдповiдно в рамках
марочного складу.
Оптимiзацiя хiмiчного складу та параметрiв термiчної обробки дозволить iстотно подрiбнити дiйсне зерно i отримати
структуру сталi з тонкодиференцiйованим пластинчастим перлiтом. Це забезпечить отримання поєднання високої
твердостi (бiльше 320 НВ) i ударної в'язкостi (вище 18 Дж/см2) в ободах залiзничних колiс iз сталi марки Т.
4. "Проведення втомних випробувань металу дискiв мехоброблених колiс iз сталi марки R8, виготовлених з
безперервнолитої заготовки".
У роботi були проведенi порiвняльнi дослiдження втомної мiцностi дискiв залiзничних колiс зi сталi марки R8,
вироблених з мартенiвського злитку i з безперервно литої заготовки. Результати втомних випробувань показали, що
межа тривалостi дискiв колiс, виготовлених з БЛЗ,вища за межу тривалостi дискiв колiс, виготовлених з
мартенiвського злитку.
Порiвняльнi дослiдження мiкроструктури зразкiв для втомних випробувань показали: в зразках колеса,
виготовленого з БЛЗ наявнiсть у структурi феритної смугавостi менша нiж у зразках колеса, виготовленого з
мартенiвського злитку.
5. "Дослiдження впливу мiсцевого нагрiву при приварцi та видаленнi технологiчних упорiв на НЛЗ на структуру i
механiчнi властивостi колесобандажної продукцiї".
Встановлено, що в результатi термiчного впливу при приварюваннi технологiчних упорiв на одиничну штангу БЛЗ i
їх видалення газовим рiзаком змiни структури вихiдної заготовки не призводять до формування неприступних
структур в готових залiзничних колесах. Колеса, виробленi iз заготовок, на яких приварюються i в подальшому
видаляються технологiчнi урори, можна використовувати за прямим значенням.
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6. "Дослiдження особливостей макроструктури маточини колiс iз сталi марки 2, виготовлених з безперервнолитої
заготовки ТОВ "МЗ "Днiпросталь", i визначення їх втомної мiцностi".
Показано, що лiквацiйнi смуги, що спостерiгаються в макро- i мiкроструктурi сталi, можуть утворюватися в результатi
зональної, мiсцевої та дендритної лiквацiї. Лiквацiйнi смуги, що утворилися в результатi зональної або мiсцевої
лiквацiї, являють собою хiмiчну неоднорiднiсть. Вони характеризуються пiдвищеним вмiстом неметалiчних включень
(оксидiв, нiтридiв, сульфiдiв, силiцидiв та iнш.), що утворюють протяжний, твердий i крихкий металургiйний дефект,
вiдрiзняються значеннями механiчних властивостей вiд основного металу, i при виходi на поверхню виробу
небезпечнi розшаруванням металу та його подальшим руйнуванням. Лiквацiйнi смуги, що утворилися в результатi
дендритної лiквацiї, являють собою "колишнi" мiждендритнi дiлянки литої структури i не є бракувальним дефектом,
оскiльки виникають в результатi природного процесу кристалiзацiї та наступної гарячої пластичної деформацiї
металу.
Визначено, що втомна мiцнiсть зразкiв, вирiзаних з маточин дослiджуваних колiс з "задовiльною" та "незадовiльною"
структурою, має однаковий рiвень.
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства 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
1. Дата вiдкриття провадження у справi: 04.12.2012р.
Сторони: НАК "Нафтогаз України", м. Київ (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором №515111884 вiд 30.09.2011р. Сума позову
261803798,19 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: справа знаходиться на розглядi в господарському судi Днiпропетровської областi
2. Дата вiдкриття провадження у справi: 05.06.2013р.
Сторони: НАК "Нафтогаз України", м. Київ (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором №515111884 вiд 30.09.2011р. Сума позову
239298373,44 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 27.01.14р. - рiшення, в позовi вiдмовлено. Позивачем подана апеляцiя, справа знаходиться
на розглядi в Днiпропетровському апеляцiйному господарському судi
3. Дата вiдкриття провадження у справi: 06.12.2013р.
Сторони: ТОВ ПМТП "Промснаб" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором №511130089 вiд 03.01.13р. Сума позову
89952,00 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 28.01.14р. - рiшення, позов задоволений частково, подана апеляцiя, справа знаходиться на
розглядi в Днiпропетровському апеляцiйному господарському судi.
4. Дата вiдкриття провадження у справi: 17.09.2012р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та Днiпропетровська митниця (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання неправомiрними дiй та вiдмiна податкових повiдомлень форми "Р" вiд
09.08.2012р. № 154 i № 155. Сума позову 1071080,72 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: 19.12.12р. - ухвала, позов задоволений. Вiдповiдачем подана апеляцiя, справа
знаходиться на розглядi в Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному судi
5. Дата вiдкриття провадження у справi: 21.09.2012р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та Днiпропетровська митниця (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання неправомiрними дiй та вiдмiна податкових повiдомлень форми "Р" вiд
07.09.2012р. № 174 i № 175. Сума позову 856864,58 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Днiпропетровський окружний адмiнiстративний Суд
Поточний стан розгляду: 21.11.12р. - рiшення, позов задоволений. Вiдповiдачем подана апеляцiя, 19.03.2014р. ухвалою апеляцiї вирiшення першої iнстанцiї залишене в силi
6. Дата вiдкриття провадження у справi: 21.11.2008р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та СДПI з ВПП в м. Днiпропетровську (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання недiйсним податкового повiдомлення-рiшення Найменування суду, в
якому розглядається справа: Днiпропетровський окружний адмiнiстративний Суд
Поточний стан розгляду: справа знаходиться на розглядi в Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному
судi
7. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.09.2013р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та Днiпропетровська митниця, ГУДКСУ України в м. Київ
(вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення з державного бюджету суми помилково сплаченого акцизу. Сума
позову 5 742 777,20 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Днiпропетровський окружний адмiнiстративний Суд
Поточний стан розгляду: 05.12.13р. - ухвала, в позовi вiдмовлено. 12.03.14р. - подана апеляцiя, справа знаходиться
на розглядi в Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному судi
8. Дата вiдкриття провадження у справi: 18.10.2013р.
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Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та ТОВ "Завальївський графiт" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення штрафу за постачання неякiсної продукцiї за договором № 511130905.
Сума позову 18 164,40 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд м. Київ
Поточний стан розгляду: справа знаходиться на розглядi у господарському судi м. Київ
9. Дата вiдкриття провадження у справi: 22.06.2011р.
Сторони: СГНI i КПН (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про стягнення грошових коштiв, здобутих по нiкчемнiй операцiї. Сума позову 2 562
280,74 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Днiпропетровський окружний адмiнiстративний Суд
Поточний стан розгляду: 25.02.2010р. - винесена ухвала Днiпропетровським окружним адмiнiстративним судом, в
позовi вiдмовлено. 02.02.2011р. винесена ухвала Днiпропетровським апеляцiйним адмiнiстративним судом про
вiдмову в апеляцiйнiй скарзi.
Позивачем подана касацiя, справа знаходиться на розглядi у Вищому
адмiнiстративному судi України
10. Дата вiдкриття провадження у справi: 31.10.2012р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та Днiпропетровська митниця (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про вiдмiну податкових повiдомлень № 87, 88 вiд 29.09.2012р. Сума позову
366095,41 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: 12.03.2011 винесена ухвала, позов задоволений. Вiдповiдач подав апеляцiйну скаргу.
28.11.13р. - апеляцiя задоволена, вирiшення першої iнстанцiї вiдмiнено. Позивачем подана касацiйна скарга, справа
знаходиться на розглядi у Вищому адмiнiстративному судi України.
11. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.09.2012р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та Днiпропетровська митниця (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання неправомiрними дiй та вiдмiна податкових повiдомлень форми "Р" вiд
14.08.2012 р. № 158 i № 159. Сума позову 310 869,70 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Днiпропетровський окружний адмiнiстративний Суд
Поточний стан розгляду: 21.11.12р. - рiшення, позов задоволений. Вiдповiдачем подана апеляцiя. 21.01.14р. - в
апеляцiї вiдмовлено, вирiшення першої iнстанцiї залишене в силi. Вiдповiдачем подана касацiйна скарга, справа
знаходиться на розглядi у Вищому адмiнiстративному судi України
12. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.10.2012р.
Сторони: ПАТ "Нiкопольська районна агропромтехнiка", м. Нiкополь (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором № 511091349 вiд 28.08.2009р.. Сума позову
55799,72 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 13.11.12р. - позов задоволений. 29.11.12р. - подана апеляцiйна скарга. 21.01.13р. ухвалою апеляцiйного суду рiшення залишене в силi
13. Дата вiдкриття провадження у справi: 23.10.2011р.
Сторони: ГП МТОЖТ "Укрзалiзничпостач" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi. Сума позову 1 200 000,00 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 21.03.13р. - рiшення на користь заводу
14. Дата вiдкриття провадження у справi: 18.02.2013р.
Сторони: ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором №СНТЗ-876-11 вiд 12.04.2011. Сума позову
454070,13 рублiв
Найменування суду, в якому розглядається справа: Арбiтражний суд Бiлгородської областi
Поточний стан розгляду: 30.04.13р. - визначення про припинення виробництва у зв'язку з вiдмовою вiд позову
15. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.02.2013р.
Сторони: ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором №СНТЗ-876-11 вiд 12.04.2011р.. Сума
позову 314041,58 рублiв.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Арбiтражний суд Бiлгородської областi
Поточний стан розгляду: 17.05.13р. - затверджена мирова угода
16. Дата вiдкриття провадження у справi: 04.03.2013р.
Сторони: ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором №СНТЗ-876-11 вiд 12.04.2011р. Сума
позову 12253350,78 рублiв
Найменування суду, в якому розглядається справа: Арбiтражний суд Бiлгородської областi
Поточний стан розгляду: 29.05.13р. - затверджена мирова угода
17. Дата вiдкриття провадження у справi: 16.04.2013р.
Сторони: ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором №СНТЗ-876-11 вiд 12.04.2011р.. Сума
позову 3006679,64 рублiв
Найменування суду, в якому розглядається справа: Арбiтражний суд Бiлгородської областi
Поточний стан розгляду: 07.06.13р. - затверджена мирова угода
18. Дата вiдкриття провадження у справi: 22.08.2012р.
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Сторони: КП "Днiпроводоканал" м. Днiпропетровськ (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором №2800/ 625011634 вiд 17.01.2001р.. Сума
позову 1747242,36 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 05.11.12р. - рiшення, позов задоволений. 22.11.12р. - подана апеляцiя. 27.03.13р. апеляцiя задоволена частково, позивачем подана касацiя 11.06.13р. - касацiя задоволена, ухвала апеляцiї змiнена
19. Дата вiдкриття провадження у справi: 05.03.2013р.
Сторони: ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором №СНТЗ-876-11 вiд 12.04.2011р.. Сума
позову 16493,36 рублiв
Найменування суду, в якому розглядається справа: Арбiтражний суд Бiлгородської областi
Поточний стан розгляду: 06.05.13р. - рiшення, позов задоволений. 17.06.13р. - затвердження мирової угоди
20. Дата вiдкриття провадження у справi: 15.03.2013р.
Сторони: ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором № 75/ДКВ-386-3520 вiд 06.03.13р.. Сума
позову 27273,87 рублiв
Найменування суду, в якому розглядається справа: Арбiтражний суд Бiлгородської областi
Поточний стан розгляду: 14.06.13р. - затверджена мирова угода
21. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.06.2013р.
Сторони: ПАТ "Днiпропетровський металургiйний комбiнат iм. Ф.Е.Дзержинського" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором № 553110080 вiд 02.12.2010р.. Сума позову
30 763,92 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 22.08.13р. - рiшення, позов задоволений
22. Дата вiдкриття провадження у справi: 14.05.2013р.
Сторони: ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором №СНТЗ-876-11 вiд 12.04.2011р.. Сума
позову 247978,34 рублiв
Найменування суду, в якому розглядається справа: Арбiтражний суд Бiлгородської областi
Поточний стан розгляду: 01.07.13р. - рiшення, позов задоволений. 25.07.13р. - затверджена мирова угода
23. Дата вiдкриття провадження у справi: 07.06.2013р.
торони: ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором № СНТЗ-175835 вiд 07.08.12р.. Сума позову
141442,83 рублiв
Найменування суду, в якому розглядається справа: Арбiтражний суд Бiлгородської областi
Поточний стан розгляду: 24.07.13р. - затверджена мирова угода
24. Дата вiдкриття провадження у справi: 20.05.2013р.
Сторони: ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором № СНТЗ-175835 вiд 07.08.12р.. Сума позову
594683,17 рублiв
Найменування суду, в якому розглядається справа: Арбiтражний суд Бiлгородської областi
Поточний стан розгляду: 08.08.13р. - затверджена мирова угода
25. Дата вiдкриття провадження у справi: 12.09.2013р.
Сторони: ЧП "Тiман" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором № 560120959 вiд 01.03.2012р.. Сума позову
156187,66 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 05.11.13р. - рiшення, позов задоволений. 19.11.13р. - подана апеляцiя, 23.01.14р.- ухвала,
в апеляцiї вiдмовлено
26. Дата вiдкриття провадження у справi: 22.10.2013р.
Сторони: ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором № СНТЗ-175835 вiд 07.08.13р.. Сума позову
26798,92 рублiв
Найменування суду, в якому розглядається справа: Арбiтражний суд Бiлгородської областi
Поточний стан розгляду: 18.12.13р. - винесена ухвала, позов задоволений.
27. Дата вiдкриття провадження у справi: 14.11.2013р.
Сторони: ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором № СНТЗ-174999 вiд 31.07.12р.. Сума позову
822667,21 рублiв
Найменування суду, в якому розглядається справа: Арбiтражний суд Бiлгородської областi
Поточний стан розгляду: 28.01.14р. - рiшення, позов задоволений.
28. Дата вiдкриття провадження у справi: 18.11.2013р.
Сторони: ВАТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат" (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором № СНТЗ-174999 вiд 31.07.12р.. Сума позову
31364101,27 рублiв
Найменування суду, в якому розглядається справа: Арбiтражний суд Бiлгородської областi
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Поточний стан розгляду: 14.02.14р. - рiшення, позов задоволений
29. Дата вiдкриття провадження у справi: 05.11.2009р.
Сторони: Прокуратура Днiпропетровської областi на користь держави в особi Державної iнспекцiї по
енергозбереженню (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення економiчних санкцiй. Сума позову 69 853 234,26 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: 11.11.13р. - ухвала, в позовi вiдмовлено
30. Дата вiдкриття провадження у справi: 23.09.2009р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та Територiальне управлiння по Днiпропетровськiй областi Державної
iнспекцiї по енергозбереженню (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: вiдмiна ухвал Територiального управлiння Державної iнспекцiї по
енергозбереженню по Днiпропетровськiй областi вiд 28.08.2009р. про застосування економiчних санкцiй. Сума позову
69 853 234,26 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: 15.11.12р. - винесена ухвала, вирiшення суду залишено в силi. 27.12.12р. касацiйна скарга
iнспекцiї по енергозбереженню прийнята до виробництва. На 16.05.13р. - рiшення на користь заводу.
31. Дата вiдкриття провадження у справi: 31.10.2008р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та Днiпропетровська митниця (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про вiдмiну податкових повiдомлень № 49, 50 вiд 09.09.2008р. Сума позову 712
848,13грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: 06.10.2009р. - ухвала, в позовi вiдмовлено. 05.11.09р. - подана апеляцiя. 22.06.11р. ухвала, апеляцiя задоволена, повiдомлення вiдмiненi. Вiдповiдачем подана касацiя, 11.05.12р. - вiдкрито
виробництво касацiї. На 14.01.14р. - ухвала апеляцiї залишена в силi
32. Дата вiдкриття провадження у справi: 27.11.2012р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та Днiпропетровська митниця (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання неправомiрними дiй та вiдмiна податкових повiдомлень форми "Р" вiд
15.10.2012р. № 204 i № 205. Сума позову 48 130,48 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: 19.12.12р. - рiшення, позов задоволений. Вiдповiдачем подана апеляцiя. 06.02.14р. - в
апеляцiї вiдмовлено, вирiшення першої iнстанцiї залишене в силi
33. Дата вiдкриття провадження у справi: 24.12.2012р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та ЧП РIА "Днепр-Вал" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором № 680120733. Сума позову 21 937,75 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 21.02.13р. - рiшення, позов задоволений
34. Дата вiдкриття провадження у справi: 17.05.2013р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та ТОВ "Машинобудiвний завод "Кант" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: штраф за постачання неякiсної продукцiї за договором № 511121316. Сума позову
133 788,00 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Донецької областi
Поточний стан розгляду: 09.07.13р. - затверджена мирова угода
35. Дата вiдкриття провадження у справi: 17.06.2013р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та ТОВ "ДНIПРОСЛАВТРАНС-Е" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: повернення передоплати за договором №511101499 вiд 15.09.2010р.. Сума позову
99 292,22 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 30.07.13р. - рiшення, позов задоволений. Вiдповiдачем подана апеляцiя. 18.09.13р. ухвала, рiшення залишено в силi
36. Дата вiдкриття провадження у справi: 26.04.2013р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та ТОВ "ДНIПРОСЛАВТРАНС-Е" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: повернення передоплати за договором №560101492 вiд 19.08.2010 року. Сума
позову 157 625,04 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 11.11.13р. - рiшення, позов задоволений
37. Дата вiдкриття провадження у справi: 19.07.2013р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та ТОВ "Територiя плюс" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: повернення передоплати за договором №511120768 вiд 01.01.12р. Сума позову 167
420,00 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Харкiвської областi
Поточний стан розгляду: 07.11.13р. - рiшення, позов задоволений
38. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.08.2013р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та КЖЕП № 26 (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення основного боргу i пенi за договором № 615130474 вiд 01.01.13р.. Сума
позову 2 564,61 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 04.11.13 - рiшення, позов задоволений
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39. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.08.2013р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та КП "Жiлсервiс-5 (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: стягнення основного боргу та пенi за договором № 615122604 вiд 01.12.12р.. Сума
позову 10 327,58 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 07.10.13р. - рiшення, позов задоволений
40. Дата вiдкриття провадження у справi: 08.11.2013р.
Сторони: Територiальне управлiння Держгорпромнадзора в Днiпропетровськiй областi (позивач) та ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про застосування заходiв реагування в сферi державного нагляду (заборона
експлуатацiї дизельного навантажувача)
Найменування суду, в якому розглядається справа: Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Поточний стан розгляду: 27.12.13р. - рiшення, в позовi вiдмовлено
41. Дата вiдкриття провадження у справi: 10.01.2013р.
Сторони: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (позивач) та НАК "Нафтогаз України" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання недiйсним п. 7.2. Договору № 515111884 вiд 30.09.11р. щодо
стягнення штрафу у розмiрi 7% за прострочення платежу
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Днiпропетровської областi
Поточний стан розгляду: 14.05.13р. винесена ухвала, в позовi вiдмовлено. 24.05.13р. - подана апеляцiя. 21.11.13р. вiдмова вiд апеляцiї
42. Дата вiдкриття провадження у справi: 14.01.2013р.
Сторони: Старина В.Н. (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", Бабушкiнський ОГИС Днiпропетровського ГУЮ
(вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: скарга на дiї державного виконавця, про визнання неправомiрною ухвалу про
вiдмову у вiдкриттi виконавчого виробництва
Найменування суду, в якому розглядається справа: АНД районний суд м. Днiпропетровська
Поточний стан розгляду: 11.02.13р. - рiшення, скарга задоволена частково, дiї виконавця визнанi неправомiрними
43. Дата вiдкриття провадження у справi: 08.01.2013р.
Сторони: Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", Територiальне
управлiння Держгорпромнадзора в Днiпропетровськiй областi (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання нещасного випадку не пов'язаним з виробництвом
Найменування суду, в якому розглядається справа: Бабушкiнський районний суд м. Днiпропетровська
Поточний стан розгляду: 25.02.13р. - рiшення, в позовi вiдмовлено. Позивачем подана апеляцiя. 23.07.13р. - в
апеляцiї вiдмовлено, вирiшення першої iнстанцiї залишене в силi
44. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.05.2013р.
Сторони: Голосов I.В. (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання звiльнення незаконним, вiдновленнi на роботi, стягненнi заробiтної
плати за час вимушеного прогулу, вiдновлення пропущеного термiну позовної давностi. Сума позову 14527,60 грн. заробiтна плата, 200000,00 грн. - моральна шкода
Найменування суду, в якому розглядається справа: Iндустрiальний районний суд м. Днiпропетровська
Поточний стан розгляду: 27.09.13р. - позов залишений без розгляду
45. Дата вiдкриття провадження у справi: 17.05.2013р.
Сторони: Костенко А.К. (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання звiльнення незаконним, вiдновленнi на роботi, стягненнi заробiтної
плати за час вимушеного прогулу, вiдновлення пропущеного термiну позовної давностi. Сума позову 10684,86 грн. заробiтна плата, 200000,00 грн. - моральна шкода.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Iндустрiальний районний суд м. Днiпропетровська
Поточний стан розгляду: 30.09.13р. - позов залишений без розгляду
46. Дата вiдкриття провадження у справi: 29.07.2013р.
Сторони: Могильний С.I. (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання звiльнення незаконним, вiдновленнi на роботi, стягненнi заробiтної
плати за час вимушеного прогулу, стягнення моральної шкоди.. Сума позову 200000,00 грн. моральна шкода i
середня з/п за час вимушеного прогулу
Найменування суду, в якому розглядається справа: Iндустрiальний районний суд м. Днiпропетровська
Поточний стан розгляду: 25.11.13р. - рiшення на користь заводу
47. Дата вiдкриття провадження у справi: 15.07.2013р.
Сторони: Лялько С.М. (позивач) та ТОВ "Сiгма Реєстр", третя особа - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: визнання недiйсними дiй реєстратора з перереєстрацiї акцiй
Найменування суду, в якому розглядається справа: Печерський суд м. Київ
Поточний стан розгляду: 06.08.13р. - винесена ухвала, в позовi вiдмовлено
48. Дата вiдкриття провадження у справi: 01.10.2012р.
Сторони: Старина В.Н. (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання недiйсним наказу про звiльнення, про вiдновлення на роботi,
стягненнi частки грошової компенсацiї за невикористанi днi щорiчної вiдпустки, стягненнi частки грошової компенсацiї
за не нарахованi грошi за невикористану вiдпуску, стягненнi частки грошової компенсацiї за недолiчений
середньомiсячний заробiток при звiльненнi, стягненнi заробiтної плати за час вимушеного прогулу i моральної шкоди.
Сума позову 12178,13 грн. (80344,12 грн. - за заявою про уточнення позовних вимог)
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Найменування суду, в якому розглядається справа: АНД районний суд м. Днiпропетровська
Поточний стан розгляду: 11.02.13р. - рiшення, в позовi вiдмовлено. Подана апеляцiя. 18.03.13р. - в апеляцiї
вiдмовлено, вирiшення першої iнстанцiї залишене в силi. Позивачем подана касацiя, визначенням касацiї вiд
05.06.13р. справа повернена на новий розгляд. 24.03.14р. - рiшення, в позовi вiдмовлено
49. Дата вiдкриття провадження у справi: 29.07.2013р.
Сторони: Янiшевський В.О. (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про вiдновлення на роботi, стягнення з/п за час вимушеного прогулу i
вiдшкодування моральної шкоди. Сума позову 25000,00 грн. - моральна шкода i середня з/п за час вимушеного
прогулу
Найменування суду, в якому розглядається справа: Iндустрiальний районний суд м. Днiпропетровська
Поточний стан розгляду: 19.02.14р. - рiшення, позов задоволений. 05.03.14р. - подана заява про перегляд рiшення.
24.03.14р. - вiдмовили в переглядi рiшення
50. Дата вiдкриття провадження у справi: 20.11.2013р.
Сторони: Пархоменко I.В. (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про визнання незаконним наказу про дисциплiнарне стягнення i вiдшкодування
моральної шкоди. Сума позову 10000,00 моральна шкода
Найменування суду, в якому розглядається справа: АНД районний суд м. Днiпропетровська
Поточний стан розгляду: 25.03.14р. - рiшення, позов задоволений
51. Дата вiдкриття провадження у справi: 18.12.2013р.
Сторони: Турчина Л.I. (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про встановлення зв'язку захворювання з впливом шкiдливих виробничих чинникiв i
неналежного трудового процесу та про визнання iнвалiдностi 3 групи по профзахворюванню
Найменування суду, в якому розглядається справа: Жовтневий суд м. Кривий Рiг
Поточний стан розгляду: справа знаходиться на розглядi в Жовтневому судi м. Кривий Рiг
52. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.08.2012р.
Сторони: Сенюрiн Ю.Н. (позивач) та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (вiдповiдач)
Змiст та розмiр позовних вимог: про вiдновленнi на роботi, вiдшкодування за час вимушеного прогулу i моральної
шкоди. Сума позову 113 000,00 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Кiровський районний суд м. Днiпропетровська
Поточний стан розгляду: 31.05.13р. - рiшення на користь заводу. Позивачем подана апеляцiя. 18.11.13р. - в
апеляцiї вiдмовлено, залишено в силi вирiшення першої iнстанцiї. Позивачем подана касацiя, справа знаходиться на
розглядi у Вищому спецiалiзованому судi по розгляду цивiльних i кримiнальних справ.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
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
Станом на 31 грудня 2013 валюта балансу Товариства зросла порiвняно з 31 грудня 2012р. на 902 692 тис.грн. i
склала 7 143 417 тис.грн. Основне зростання активiв пов'язане iз збiльшенням оборотних активiв на 14%. У 2013 роцi
Товариство було фiнансово незалежним, про що свiдчить частка власного капiталу у валютi балансу на рiвнi 48%.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi зменшився з 2,05 в 2012р. до 1,18 в 2013р., коефiцiєнт поточної лiквiдностi - з 1,55 до
0,99 .
У 2013 роцi обсяг вiдвантаження готової продукцiї зменшився порiвняно з 2012 роком до 530,2 тис. т. Погiршення
попиту на внутрiшньому i зовнiшнiх ринках вiдбилося на вiдвантаженнi трубної та колiсної продукцiї. Вiдвантаження
труб зменшилось на 76,9 тис.т порiвняно з 2012 роком i склало 345,3 тис.т. Вiдвантаження колiс i бандажiв в 2013 роцi
склало 184,9 тис.т. Вiдвантаження бандажiв зросло на 5,7% - до 2,7 тис.т.
Серед позитивних моментiв дiяльностi Товариства необхiдно видiлити вiдмiнну роботу з вiдшкодування дебетового
ПДВ - 100% вiдшкодування. Сума вiдшкодування дебетового ПДВ у 2013р. склала 294 458 тис.грн.
У 2013 роцi середньомiсячна заробiтна плата досягла 3916 грн. Плиннiсть кадрiв знизилася на 2,33 % i склала 11,99
%.
Протягом звiтного року Товариство продовжувало роботу по освоєнню виробництва з нових марок
безперервнолитої заготовки виробництва ТОВ "Металургiйний завод "ДНIПРОСТАЛЬ". Не були зупиненi проекти
модернiзацiї обладнання: установка комплексу неруйнiвного контролю в ТПЦ- 5, установка гiдропресiв в ТПЦ- 4 ,
модернiзацiя стендiв магнiтопорошкового контролю КПЦ.
У 2013 роцi були освоєнi новi типорозмiри холоднокатаних пiдшипникових труб за вимогами стандартiв компанiї
SKF; освоєно виробництво труб дiаметром 406 i 426мм на станi 5-12. Розробленi технологiї виробництва
холоднотягнутих труб на станi 250; розроблено 16 нових конструкцiй колiс.
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 найважливiших складових бiзнесу
Товариства. Прiоритетними задачами для Товариства у сферi соцiальної вiдповiдальностi є забезпечення безпечних
умов працi працiвникiв, захисту здоров'я персоналу Товариства 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 усвiдомлює, що створення вiдкритого i чесного
бiзнес-середовища в країнi є неодмiнною умовою для формування позитивного iмiджу українського бiзнесу в свiтi.
Стратегiя Товариства спирається на строгi морально-етичнi норми ведення бiзнесу i конкуренцiї.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн)
засоби (тис. грн)
(тис. грн)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
2 396 563
2 817 516
0
0
2 396 563
2 817 516
643 997
1 528 934
0
0
643 997
1 528 934
1 635 244
1 115 895
0
0
1 635 244
1 115 895
114 375
156 304
0
0
114 375
156 304
2 947
16 383
0
0
2 947
16 383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 396 563
2 817 516
0
0
2 396 563
2 817 516
Ефективне використання основних виробничих фондiв впливає на виконання плану
виробництва продукцiї та зниження її собiвартостi. На початок 2013 року первiсна вартiсть
основних засобiв становить 4 060 028 тис.грн., знос 1 663 465 тис.грн. За 2013 рiк вибуло
основних засобiв на суму 161 353 тис.грн., зносу вiдповiдно на 145 788 тис.грн.
Нараховано амортизацiї основних засобiв за рiк на суму 379 791 тис.грн. На кiнець року
первiсна вартiсть основних засобiв склала 3 568 882 тис.грн., сума зносу 751 366 тис.грн.
Робочi машини i устаткування є найбiльш активною частиною основних виробничих
засобiв. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi Товариство використовує
у процесi 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. Основнi засоби при зарахуваннi на баланс
визначаються активом за первiсною вартiстю. До пiдсумку балансу включається
залишкова вартiсть, яка визначається як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю
основних засобiв i сумою їх зносу на дату балансу. Первiсна вартiсть основних засобiв
збiльшена на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єкта (модернiзацiя,
дообладнання, реконструкцiя i т.д.). На дату балансу 31.12.2013 р. Товариство не
оцiнювало наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi активiв. З метою визначення
справедливої вартостi станом на 01.01.2013 р. пiдприємством здiйснена переоцiнка
об'єктiв основних засобiв та капiтальних iнвестицiй станом на 01 сiчня 2013 року.
Вiдповiдно до МСБО 16 Товариство провело переоцiнку основних засобiв, користуючись
методом виключення амортизацiї з валової балансової вартостi активу та чистої суми,
перерахованної до переоцiненої суми активу.
На забезпечення виконання умов кредитних договорiв, укладених з фiнансовими
установами, оформленi в заставу основнi засоби. Вартiсть застави основних засобiв за
кредити банкiв, дiючих станом на 31.12.2013 р., грн:
1) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна". Найменування активу, переданого у
залог - рухоме майно (устаткування); Первiсна вартiсть 999 787 800,61 грн; Залишкова
вартiсть 805 332 838,74 грн; Договiр застави рухомого майна вiд 06.12.2011. Договiр
замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 01 травня 2017 року або
така iнша дата, яка визначена як "Остаточна Дата Погашення" у вiдповiдностi до Договору
iз замiщення.
2) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна". Найменування активу, переданого у
залог - нерухоме майно (будiвлi та споруди); Первiсна вартiсть 1 455 584 628,55 грн;
Залишкова вартiсть 1 173 760 400,27 грн; Договiр iпотеки вiд 07.12.2011. Договiр
замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 01 травня 2017 року або
така iнша дата, яка визначена як "Остаточна Дата Погашення" у вiдповiдностi до Договору
iз замiщення.
3) Найменування банку - ПАТ "ОТП Банк". Найменування активу, переданого у залог рухоме майно (устаткування); Первiсна вартiсть 130 253 749,98 грн; Залишкова вартiсть
105 117 406,00 грн; Договiр застави вiд 16.04.2013. Остаточна Дата Погашення означає 30
травня 2016 року.
4) Найменування банку - ПАТ "Альфа Банк". Найменування активу, переданого у залог рухоме майно (устаткування); Первiсна вартiсть 108 818 092,60 грн; Залишкова вартiсть
85 697 550,62 грн; Договiр застави вiд 30.12.2013. Остаточна Дата Погашення означає 20
грудня 2016 року.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
3 445 296
3 072 035
Статутний капітал (тис.грн)
100 000
100 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
100 000
100 000
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв проводився вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення №
485 вiд 17.11.04р.) та П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 27.06.2013р. №
628.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активi = Необоротнi активi + 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 капiталом у 2013р. становить 3 445 296 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" у 2013 р. бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3. ст.155
Цивiльного кодексу України виконуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Зобов’язання за цінними паперами

X

Непогашена
частина боргу
(тис. грн)
1 663 134

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)
X

01.07.2009
16.08.2012
30.03.2012
20.07.2007
13.08.2007
28.09.2007
30.05.2008
06.08.2007
22.02.2007

216
119 895
413 336
1 079 055
11 390
17 960
16 476
1 609
3 197

0
0
0
0
0
0
0
0
0

26.12.2014
14.08.2015
30.03.2015
02.08.2017
01.05.2015
01.05.2015
01.05.2015
01.05.2015
01.05.2015

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
-

X

X

0

0

0

X

X

X

0

0

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

X

X

Податкові зобов'язання

X

9 326

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2 025 661

X

X

X

3 698 121

X

X

Усього зобов'язань
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), за
векселями (всього) 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
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фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права тому, що Товариство не має
цих зобов'язань.
Зобов'язання визнаються пiдприємством, якщо їхня оцiнка може бути вiрогiдно
визначена й iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому
внаслiдок їхнього погашення. Iншi зобов'язання включають в себе:
кредиторську заборгованiсть за товари , роботи, послуги - 727 915 тис грн., за
розрахунками з бюджетом 9 326 тис.грн., з оплати працi - 11 425 тис грн., iншi 1 088,9 тис грн.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№
з/п

Основні види
продукції

у натуральній
формі (фізична
од.вим.)

у грошовій
формі (тис.грн)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до
у грошовій
формі (фізична
всієї реалізованої
формі (тис.грн)
од.вим.)
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Суцiльнокатанi
залiзничнi колеса
Труби сталевi
безшовнi
гарячодеформованi
Труби обсаднi та
муфти до них

186431

2288917

46,1

181734

2231577

38,2

148132

1298199

26,1

150851

1332775

22,8

174126

1883154

37,9

177397

1920258

32,9

2

3
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

62,4

2

Витрати на оплату працi

5,9

3

Амортизацiя

6,7

4

Iншi витрати

25

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

1
14.01.2013

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
15.01.2013

23.01.2013

23.01.2013

23.04.2013
27.05.2013
27.09.2013
16.10.2013
20.12.2013

24.04.2013
27.05.2013
30.09.2013
17.10.2013
23.12.2013

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів
емітента
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів
емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб 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
1
2011
2
2
2012
1
3
2013
3

У тому числі позачергових
1
0
2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна 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 останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Форма та текст бюлетенiв для голосування на загальних зборах затвердженi
Інше (запишіть)
Наглядовою радою Товариства
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
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Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства.3. Прийняття рiшення
про надання Товариством порук.4. Затвердження на 2014 рiк лiмiтiв надання
Товариством фiнансових або майнових порук по зобов'язанням третiх осiб.5. Прийняття
Інше (запишіть)
рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 6. Обрання
членiв Наглядової ради Товариства.7. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
7
0
0
2
0
2

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 35
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
У складi Наглядової ради комiтети не створено
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або
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членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Головою та членами Наглядової ради
не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України
заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств, а
саме народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники
центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого
самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв
прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державнi службовцi.
Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким суд
заборонив займатися певним видом дiяльностi, якщо Товариство провадить
цей вид дiяльностi. Особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти
власностi, службовi чи господарськi злочини, не можуть бути Головою та
членами Наглядової ради.
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 внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової
X
ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
X
обрано нового члена
Членiв Наглядової ради було обрано на позачергових загальних зборах ПАТ
Інше (запишіть)
"IНТЕРПАЙП НТЗ", що вiдбулися 20 грудня 2013 року.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Не
Загальні
належить
збори
Наглядова
Виконавчи
до
акціонері
рада
й орган
компетенц
в
ії жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу
так
ні
ні
ні
або бюджету
Обрання та відкликання та припинення повноважень
ні
так
ні
ні
голови та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
так
ні
ні
ні
наглядової радиня
Обрання та припинення повноважень голови та членів
так
ні
ні
ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
так
ні
ні
ні
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
так
так
ні
ні
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
так
так
ні
ні
інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
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приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 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) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Кодекс корпоративного управлiння.Положення про порядок вiдчуження основних
Інше (запишіть)
засобiв Товариства.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів,
які володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджується
на загальних зборах

Публікується у
пресі,
оприлюднюєть
ся в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
НКЦПФР про
ринок цінних
паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо
в акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщується
на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
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Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
Товариство не змiнювало аудитора протягом останнiх трьох рокiв

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть)
Органами Державної податкової iнспекцiї в Днiпропетровськiй областi
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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
X
Ревiзiйна комiсiя здiйснювала повну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi пiд
Інше (запишіть)
час пiдготовки питань загальних зборiв Товариства щодо затвердження рiчних звiтiв та
балансу Товариства.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
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 протягом наступних
трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) так
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У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття: 29.01.2013; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" було затверджено позачерговими загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 29.01.2013р.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його оприлюднено: Оприлюднено на власнiй вебсторiнцi в мережi Iнтернет
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року:
Положення кодексу корпоративного управлiння дотримуються (джерело розмiщення тексту: www.ntrp.interpipe.biz).
Вiдхилень протягом звiтного року не зафiксовано.
Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою)
(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за
рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або
споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи,
у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики
або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "ФIНЕМ-КОНСАЛТIНГ"
23942905
49050, Україна, Днiпропетровська обл.,
Жовтневий р-н, м. Днiпропетровськ, вул. Гололя,
буд. 10-А, кв. 53
1368, 26.01.2001

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Ми, аудитори Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторської фiрми "ФIНЕМ-КОНСАЛТIНГ" провели аудит
консолiдованої фiнансової звiтностi, що додається, Публiчного акцiонерного товариства "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 05393116, зареєстрованого Виконавчим комiтетом
Днiпропетровської мiської ради 28.12.1994 року, Свiдоцтво серiя А00 № 771228, мiсцезнаходження: 49081, м. Днiпропетровськ,
вул. Столєтова, 21), яка включає консолiдований Баланс (Звiт про фiнансовий стан) компанiї станом на 31 грудня 2013 р.,
консолiдований Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 р., консолiдований Звiт про власний капiтал та
консолiдований Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик
та iншi пояснювальнi примiтки, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi
разом - "фiнансова звiтнiсть").
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає
потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства
або помилки. Керiвництво товариства вважає, що усi передбаченi законодавством податки були нарахованi та сплаченi. У
випадках, коли механiзм визначення податкових зобов'язань є недостатньо чiтким, Товариство здiйснювало нарахування на
пiдставi оцiнок управлiнського персоналу. Податковi зобов'язання можуть бути збiльшенi за рахунок коригувань унаслiдок
трансфертного цiноутворення при застосуваннi звичайної цiни у контрольованих операцiях з пов'язаними сторонами.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми
провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, впевненостi та етики, якi рiшенням Аудиторської палати вiд
18.04.2003 р. № 122/2 в Українi прийнятi в якостi нацiональних. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi,що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй
звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Пiдставою для висловлення умовно-позитивної думки є:
В балансi товариства вiдображено основнi засоби соцiального призначення залишковою вартiстю 4 422,2 тис. грн. станом на 31
грудня 2012 р. та 4 342,7 тис. грн. станом на 31 грудня 2013 р. За вiдсутнiстю ймовiрностi отримання майбутнiх економiчних вигод,
пов'язаних з його використанням, пiдтвердити цю суму як актив не є можливим, вiдповiдно до вимог МСФЗ. Основнi засоби
переоцiнено станом на 01 сiчня 2013 р.
Аудиторам не надано витягiв з Державного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна станом на дату проведення аудиту.
Товариство не вiдображає у звiтностi зобов'язання з пенсiйного забезпечення.
Товариство розкриває операцiї з нарахування вiдсоткiв за депозитами та не операцiйних курсових рiзниць з кредитних та
депозитних операцiй у складi операцiйних доходiв та витрат.
Iнформацiя про активи, зобов'язання та власний капiтал у примiтках до звiтностi розкрита не в повному обсязi та вiдповiдає
вимогам МСФЗ з урахуванням ряду обмежень.
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, не розкриває iнформацiю про сегменти та т.iн.
Таким чином, облiк необоротних активiв, забезпечень та власного капiталу, доходiв та витрат вiдповiдає вимогам Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi, з урахуванням деяких обмежень.
Висловлення умовно-позитивної думки
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться у попереднiх параграфах, фiнансова звiтнiсть
Публiчного акцiонерного товариства "IНТЕРПАЙП НТЗ" станом на 31.12.2013 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в
Українi та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтки, якi розкривають процентнi кредити та позики та договiрнi та умовнi зобов'язання та операцiйнi
ризики.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi дозволяє рiзнi тлумачення та часто змiнюється. До труднощiв, якi
вiдчувають пiдприємства, що працюють в Українi, додаються потреба в подальшому розвитку законодавства та стабiльнiй
полiтичнiй та економiчнiй ситуацiї.
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Подальший економiчний розвиток Товариства значною мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних
заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва стосовно можливого впливу економiчних умов на операцiї та фiнансове
положення товариства. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких
коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть
вiдомими i їх буде можливо оцiнити.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Не включаючи до нашого висновку застережень, ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання
якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо Вимог до аудиторського висновку
при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) за №1360 вiд 29.09.2011 року.
Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2013 року за даними балансу перевищує розмiр статутного
капiталу ВАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" i вiдповiдає вимогам законодавства, а саме
частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини у межах вiд 10 до 25 % вартостi активiв товариства вiдбувалися
за рiшенням наглядової ради товариства; вiд 25 % - за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства.
Стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Не змiнюючи нашої
думки, ми вiдзначаємо, що товариством не створено посади внутрiшнього аудитора, що не суперечить закону.
Нами було отримано розумiння заходiв контролю, якi розробив, застосував та яких дотримувався управлiнський персонал для
запобiгання та виявлення шахрайства. Ми не iдентифiкували чинники ризику шахрайства, якi б вплинули на оцiнку аудитором
ризикiв того, що фiнансова звiтнiсть може мiстити суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
Аудит проводився з "15" серпня 2013 р. по "15" квiтня 2014 р. на пiдставi договору № 01/07-1/530131549 вiд 15 серпня 2013 р.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 1368,видане рiшенням Аудиторської палати України № 98
вiд 26 сiчня 2001 року,продовжене рiшеннями Аудиторської палати України № 158 вiд 26 сiчня 2006 року, № 224/3 вiд 23.12.2010
р.,чинне до 23 грудня 2015 року.
Мiсцезнаходження аудитора (аудиторської фiрми):49050, м. Днiпропетровськ , вул. Гоголя, 10-а, оф. 52, 53,телефон (факс)
(0562) 36-21-09
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 (звiту)
15.04.2014 р.
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КОДИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Індустріальний р-н

Підприємство

Територія
Організаційно-правова
Акціонерне товариство
форма господарювання
Вид економічної діяльносВиробництво труб, порожнистих профілів і фіті
тингів зі сталі
Середня кількість працівників: 6170
Адреса, телефон: 49081 м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21, (0562) 35-91-63
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

Дата

31.12.2013

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

за КОПФГ

230

за КВЕД

24.20

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 p.
Форма №1-к
Код за ДКУД
Актив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного періоду
3

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування

1801007

На кінець звітного періоду

На дату переходу на МСФЗ

4

5

3131
10736
( 7605 )
47609
2396563
4060028
( 1663465 )
0
0
(0)
0
0
(0)

3352
10269
( 6917 )
60463
2817516
3568882
( 751366 )
0
0
(0)
0
0
(0)

6023
12250
( 6227 )
171788
2283575
3730010
( 1446435 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

243

146

0

1035
1040
1045
1050
1055
1060

0
172
56999
0
0
0

0
337
0
0
0
0

0
137
66003
0
0
0

1065

0

0

0

1090
1095

0
2504717

0
2881814

0
2527526

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115

905059
0
0
0
0
0
0

686008
0
0
0
0
0
0

863382
0
0
0
0
0
0

1

Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Неконтрольована частка
Усього за розділом І
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти

2

3

4

5

1120

0

0

0

1125

2105624

2746929

1483807

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

423849
132605
0
0
0
8843
0
147918
0
0
0
0

632117
152065
34004
0
0
8122
0
23811
0
0
0
0

357460
108444
0
30
0
0
0
199033
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
12110
3736008

0
0
0
0
12551
4261603

0
0
0
0
7427
3019583

1200

0

0

0

1300

6240725

7143417

5547109

2

На початок
звітного періоду
3

На кінець
звітного періоду
4

На дату переходу на
МСФЗ
5

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1490
1495

100000
0
1320321
37138
0
0
0
1614576
(0)
(0)
0
0
3072035

100000
0
1410955
168983
0
0
0
1765358
(0)
(0)
0
0
3445296

100000
0
1535865
37138
0
0
0
1614576
(0)
(0)
0
0
3019590

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
539675
802038
285
0
0
0
0

34001
0
50632
308
0
0
0
0
0

0
0
219332
1118944
132
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Код
рядка

1

Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом ІІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

2

3

4

5

1540
1545
1595

0
0
1341998

0
0
84941

0
0
1338408

1600
1605

383324
0

1612502
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

63069
1015819
9274
0
6418
13773
0
0
0
0
21290
0
0
313725
1826692

138771
727915
9326
567
4303
11425
0
0
0
0
20022
0
0
1088916
3613180

7979
1070572
7921
0
4188
8576
9514
0
0
0
20138
0
0
60223
1189111

1700

0

0

0

1800
1900

0
6240725

0
7143417

0
5547109

Примітки: Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.
Фінансова звітність, що надається, ґрунтується на принципах і способах розкриття інформації, які регулюються Міжнародними стандартами фінансової звітності, які застосовуються, починаючи із 01 січня 2012 р.
Основні допущення - принцип нарахування та безперервності.
Звітність Товариства консолідована шляхом включення статей фінансової звітності ТОВ "Вапняна фабрика" та ТОВ
"КЛВ Продакшн".
Основа виміру елементів фінансових звітів - первісна вартість (за винятком статті "Основні засоби").
Активи визнаються у розмірі грошових коштів або справедливої вартості інших витрат на їхнє придбання.
Зобов'язання визнаються у розмірі надходження отриманого в обмін на зобов'язання.
Активи та зобов'язання розмежовані в балансі, як довгострокові та поточні.
Облік активів Товариства класифікується:
- необоротні активи;
- довгострокові фінансові інвестиції;
- запаси;
- дебіторська заборгованість;
- грошові кошти.
У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних основних засобів.
У цій статті наводяться окремо первісна(переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість.
Основні засоби при зарахуванні на баланс визначаються активом за первісною вартістю. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і
сумою їх зносу на дату балансу.
Первісна вартість основних засобів збільшена на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, дообладнання, реконструкція і т.д.).
Переоцінка основних засобів проведена станом на 01 січня 2013 року. На дату балансу 31.12.2013 р. Товариство не
оцінювало наявність ознак можливого зменшення корисності активів.
З метою визначення справедливої вартості станом на 01.01.2013 р. підприємством здійснена переоцінка об'єктів основних засобів та капітальних інвестицій станом на 01 січня 2013 року.
Переоцінку, станом на 01.01.2013р. Проводило ТОВ "НЕО Центр" на підставі сертифікату суб'єкту оцінювальної діяльності № 8809/09 від 12.08.2009р. та № 13652/12 від 17.07.2012р., видані Фондом державного майна України.
Відповідно до МСБО 16 Товариство провело переоцінку основних засобів, користуючись методом виключення амортизації з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу.
Залишки резервів було скориговано у розмірах, облікованих згідно з МСФЗ.
Прибуток та збитки від вибуття основних засобів відображено у "Звіті про сукупний дохід" у складі операційних доходів та витрат.
Основні фонди Товариства надаються у заставу з метою забезпечення зобов'язань Товариства або пов'язаних сторін.
У статті "Незавершене будівництво" відображена вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також

КОДИ

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Дата

31.12.2013

за ЄДРПОУ

05393116

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік
Форма №2-к
І. Фінансові результати
1801008

Код за ДКУД

1

2

3

За аналогічний
період попереднього року
4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070

5844548
0
0
(0)
0
0
( 5028582 )
(0)

7053821
0
0
(0)
0
0
( 6032287 )
(0)

2090

815966

1021534

2095
2105
2110
2111
2112
2120

(0)
0
0
0
0
2834588

(0)
0
0
0
0
2595964

2121

0

0

2122

0

0

2130
2150
2180

( 287846 )
( 339735 )
( 2788322 )

( 303264 )
( 452530 )
( 2607748 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

234651

253956

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

(0)
0
0
48841
0
( 183542 )
( 97 )
( 279598 )
0

(0)
0
243
8485
0
( 152869 )
(0)
( 5859 )
0

2290

0

103956

2295
2300
2305

( 179745 )
112767
0

(0)
-62054
0

2350

0

41902

2355

( 66978 )

(0)

Стаття

Код
рядка

За звітний період

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
31.12.2013

за ЄДРПОУ

05393116

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2013 рік
Форма №3-к
1801009

Код за ДКУД
Код
рядка

За звітний період

Стаття
1

2

3

За аналогічний
період попереднього року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

6 738 373
303 459
0
660
0
1 586 170
1 437 290

6 926 949
0
429 246
414
0
1 163 649
935 542

3025

468

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

14
10 381
0
0
0
1 553 733

320
0
0
0
920
1 761 186

3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

( 2 545 640 )
( 246 221 )
( 165 048 )
( 161 917 )
( 27 819 )
( 1 707 )
( 389 )
( 6 353 787 )
( 144 097 )
( 4 562 )
(0)
(0)
( 2 333 254 )
323 978

( 3 761 204 )
( 260 005 )
( 168 658 )
( 177 405 )
( 24 722 )
( 9 794 )
(0)
( 5 115 260 )
( 160 094 )
(0)
(0)
(0)
( 1 771 117 )
195 517

3200
3205

0
75

0
7

3215
3220
3225
3230

5 408
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

96 636

97 016

3255
3260
3270

(0)
( 274 645 )
(0)

(0)
( 255 780 )
(0)

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами

КОДИ

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Дата

31.12.2013

за ЄДРПОУ

05393116

Консолідований звіт про власний капітал
За 2013 рік
Форма №4-к
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у дооцінках

Належить власникам материнської компанії
НерозпоДодаткоРезервділений
Неоплавий капіний капіприбуток
чений
тал
тал
(непокрикапітал
тий збиток)
5
6
7
8

Вилучений капітал

Всього

Неконтрольована
частка

1801011

Разом

1

2

3

4

9

10

11

12

Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна
до бюджету відповідно до законодавства

4000
4005

100 000
0

1 320 321
0

37 138
0

0
0

1 614 576
0

0
0

0
0

3 072 035
0

0
0

3 072 035
0

4010
4090
4095

0
0
100 000

0
0
1 320 321

0
0
37 138

0
0
0

0
0
1 614 576

0
0
0

0
0
0

0
0
3 072 035

0
0
0

0
0
3 072 035

4100

0

0

0

0

-66 978

0

0

-66 978

0

-66 978

4110

0

224 147

0

0

0

0

0

224 147

0

224 147

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових)
фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених акцій
Анулювання викуплених акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості
акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4265
4270
4275
4280

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4290
4291

0
0

-133 513
0

131 845
0

0
0

217 760
0

0
0

0
0

216 092
0

0
0

216 092
0

4295
4300

0
100 000

90 634
1 410 955

131 845
168 983

0
0

150 782
1 765 358

0
0

0
0

373 261
3 445 296

0
0

373 261
3 445 296

Примітки: У звітному періоді не проводилася додаткова емісія акцій Товариства.
Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:
- кількість випущених акцій становить 400 000 000 простих іменних акцій, які повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної;
- номінальна вартість одної акції - 0,25 грн.
Протягом звітного періоду змін у кількості акцій, що перебувають в обігу не було.
Акціонери Товариства мають право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- отримувати всю інформацію про свій особовий рахунок, а також інформацію про діяльність Товариства.
На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;
- вийти з Товариства в установленому законодавством порядку;
- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно номінальній вартості належних їм акцій Товариства;
- продати, подарувати, обміняти, дати під заставу, успадкувати, оформити заповіт на всі або частину акцій, що йому належать;
- мати переважне право на придбання акцій подальших емісій акцій Товариства;
- передати управління своїми акціями (в тім числі право голосу) іншій особі;
- а також інші будь-які права передбачені чинним законодавством.
Акцій, які належать самому підприємству, його дочірнім і асоційованим підприємствам не має.
Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України, ідентифікаційний код 00032945, адреса: 01001, м. Київ, вул. Кутузова, 18,9 та організація
орендарів Нижньодніпровського трубопрокатного заводу імені Карла Лібкнехта, ідентифікаційного коду немає, адреса: 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21, зареєстрована розпорядженням виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 30.12.1992 р. № 1205-р.
Станом на 31.12.2013 року у власності Фонду Державного майна України простих іменних акцій Товариства не має.

Публічне акціонерне товариство "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

ПРИМІТКИ
до фінансової звітності за 2013 рік
Публічного акціонерного товариства "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД"

м. Дніпропетровськ
– 2013 р. –

1. Загальні положення.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ") зареєстровано 28 грудня 1994 р.
Адреса ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 49081, м. Дніпропетровськ,вул. Столєтова,21
Протягом 2013 року ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" здійснювало наступні види діяльності:
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтiнгiв зi сталi
24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
85.32 – Професiйно - технiчна освiта
Середня кількість працівників на підприємстві за звітний період складала 6170 чол.
В 2010 роцi розпочато випуск безшовних труб iз захисним антикорозiйним покриттям зовнiшньої поверхнi, яке наноситься
новою установкою фарбування виробництва компанiї Venjakob (Нiмеччина).
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" вперше в Українi впровадив та сертифiкував на вiдповiднiсть вимогам IRIS Систему управлiння
якiстю.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiвнем своєї технiчної оснащеностi є сучасним пiдприємством, що вiдповiдає вимогам
загальносвiтових стандартiв.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - це сучасне пiдприємство, одне з найбiльших у галузi на Українi, має сучасне обладнання, технологiї,
способи забезпечення й контролю якостi сталевих труб, колiс, бандажiв, кiльцевих виробiв, а по виробництву деяких видiв
продукцiї - єдине в Українi.
Фінансова звітність ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" включає до себе:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Звіт про власний капітал;
- Примітки до звітів.
Фінансова звітність охоплює період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р.
Фінансова звітність складена в національній валюті України — в тисячах гривень.
Представлена консолідована фінансова звітність Компанії була підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами
фінансової звітності (далі – МСФЗ).
Консолідована фінансова звітність включає звітність компаній дочірніх Групи - ТОВ "Вапняна фабрика" та ТОВ "КЛВ
ПРОДАКШН". Дочірні компанії консолідовано з дати державної реєстрації (дати отримання контролю над дочірньою
компанією), та продовжує консолідуватися до дати втрати такого контролю.
Фінансова звітність ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та компаній Групи підготовлена за один звітній період на підставі послідовного
дотримання облікової політики для всіх копаній Групи.
Раніше Компанія не заявляла про повну відповідність своєї фінансової звітності МСФЗ.
Дана фінансова звітність підготовлена у повній відповідності МСФЗ.
Всі підприємства Групи ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність у відповідності до законодавства
України в області бухгалтерського обліку та фінансової звітності – національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку. Існуючі в Україні принципи та процедури бухгалтерського обліку відрізняються від загальноприйнятих принципів та
процедур. Властивих МСФЗ. У зв’язку з цим у консолідовану фінансову звітність, яка підготовлена на підставі МСФЗ було
внесено коригування, необхідні для представлення даної фінансової звітності у відповідності до МСФЗ.
Консолідована фінансова звітність підготовлена у відповідності до принципів нарахування та історичної вартості, за винятком
статті "Основні засоби" та "Незавершені капітальні інвестиції". Випадки відхилення від принципу історичної вартості розкрито
у відповідних розділах Приміток до фінансової звітності.
Консолідована фінансова звітність відповідно до вимог діючого законодавства України підлягає затвердженню загальними
зборами ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ". Наглядовою радою Товариства 28.02.2014 року (протокол засідання Наглядової ради №399
від 28.02.2014 р.) прийнято рішення про проведення річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 17.04.2014 року.
Використання оцінок до допущень
Підготовка консолідованої фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від керівництва виробки оцінок та
допущень, які впливають на вказані у звітності суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, а також на включені у звітність
пояснення відносно умовних активів та зобов’язань. У зв’язку з похибкою, яка притаманна таким допущенням та оцінкам.
Фактичні результати. Які буде включено у звітність в майбутніх періодах, можуть відрізнятися від даних оцінок.
Функціонування компанії у майбутньому
У найближчий час Компанія буде продовжувати залежати від впливу нестабільної економіки у країні. В результаті виникає
суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та можливість відшкодування вартості активів Компанії, їх
можливість погашати свої борги в міру настання строків їх сплати.
Фінансова звітність Компанії підготовлена виходячи з припущення про її функціонування у майбутньому, яке передбачає
реалізацію активів та виконання зобов’язань у ході звичайної діяльності. Таким чином, фінансова звітність компанії не
включає жодних коригувань сум активів, які були б необхідними у майбутньому та коли б вони не реалізовували свої активи не
в ході звичайної діяльності.
Українській економіці властиві признаки та ризики ринку, який розвивається. Ці ознаки включають недостатньо розвинуту
ділову інфраструктуру та нормативну базу, яка регулює діяльність підприємств, обмежену конвертуємость національної валюти
та обмеження на ринку валютних операції, а також низький рівень ліквідності на ринку капіталу.
Уряд України приймає ряд заходів, направлених на вирішення даних питань, проте реформи, необхідні для створення
фінансової, правової та регуляторної системи, не завершені.
Товариство напряму залежить вiд чинного законодавства та змiн у ньому. Мова, насамперед, йде про податкове, митне,
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корпоративне та iнше господарське законодавство. Наприклад, змiна ставок ввiзного мита на iмпорт певних товарiв на митну
територiю України шляхом внесення змiн до Митного тарифу України можуть суттєво вплинути на вартiсть продукцiї та
прибутковiсть господарської дiяльностi товариства. Змiни у корпоративному та iншому господарському законодавствi також
впливають на діяльність товариства.

2. Основні принципи облікової політики
а) Перерахунок іноземних валют
Фінансова звітність представлена в гривнях (“грн.”), що є функціональною валютою і валютою представлення фінансової
звітності Компанії. Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом,
що діє на дату операції. Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну
валюту за курсом, що діє на дату балансу. Всі курсові різниці, що виникають від такого перерахунку, відображаються у
прибутках та збитках. Немонетарні статті, які оцінюються за первісною вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом,
діючим на дату їх виникнення.
Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковуються за курсом, що діє на дату
визначення справедливої вартості.
б) Основні засоби
Після первинного визнання за собівартістю основні засоби оцінюються за справедливою вартістю на дату переоцінки за
вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.
Переоцінка здійснюється достатньо часто для того, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між справедливою вартістю
переоціненого активу та його балансовою вартістю.
Якщо об’єкти основних засобів перецінюються, накопичена до моменту переоцінки амортизація елімінується проти первісної
вартості об’єкту і така чиста вартість порівнюється із переоціненою вартістю об’єкта.
Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься до іншого сукупного доходу та накопичується в
складі резерву з переоцінки в складі власного капіталу в балансі, за винятком сум, що компенсують зменшення вартості активу,
раніше відображеного у прибутках та збитках. В цьому випадку сума збільшення вартості такого активу відображається у
прибутках та збитках. Зменшення балансової вартості відображається у звіті про сукупний дохід за винятком випадків, коли
зменшення балансової вартості компенсує попередні збільшення балансової вартості цих же активів і відображається через
зменшення резерву переоцінки. Після вибуття активу відповідна сума, включена до резерву переоцінки, переноситься до складу
нерозподіленого прибутку.
Первісна вартість основного засобу складається з ціни придбання або вартості будівництва, інших прямих витрат для введення
активу в експлуатацію, витрат на позики та очікуваних витрат на виведення активу з експлуатації. Ціна купівлі або вартість
будівництва основного засобу являє собою суму сплачених коштів та справедливу вартість іншої винагороди, понесеної в ході
придбання основного засобу.
Об’єкт основних засобів вибуває після його реалізації або коли одержання економічних вигод від його подальшого
використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв’язку з вибуттям активу (розраховані як
різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до прибутків та збитків за
рік у якому актив був знятий з обліку.
Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці
кожного звітного року й коригуються в разі необхідності.
Амортизація і знос
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом корисного строку використання активу.
Термін корисного використання
Амортизація основних засобів розраховується з урахуванням таких термінів корисного використання активів:
Будівлі 5-80 років
Машини та обладнання 3 - 45 років
Транспортні засоби та інші основні засоби 3-25 років
Інструменти та інвентар – 3-28 років
Багаторічні насадження –3- 20 років
Витрати на капітальні реконструкції та ремонти
Витрати на капітальні реконструкції та ремонти складаються з вартості активів, що заміщують існуючий, або частини активу,
витрат на діагностику та огляд. Коли актив або частина активу, що амортизується окремо, списується та заміщується іншим та,
ймовірно, що Компанія в подальшому отримуватиме майбутні економічні вигоди від цього активу, то витрати капіталізуються.
Якщо частина активу не обліковується як окремий компонент, то для оцінки балансової вартості заміщеного списаного активу
використовується вартість активу, що заміщує існуючий.
Усі інші витрати з ремонту відносяться до витрат в тому періоді, коли вони фактично понесені.
в) Витрати на позики
Витрати на позики, що прямо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу капіталізуються
протягом будівництва до моменту, коли активи стають придатними до їх запланованого використання (комерційного
виробництва). У разі, якщо позика отримана спеціально для фінансування проекту, понесені процентні витрати капіталізуються
як частина вартості створеного активу. У разі наявності у короткостроковому періоді надлишкових фінансових ресурсів від
отриманої позики, дохід, що виникає від цих коштів капіталізується та зменшує суму капіталізованих витрат за цією позикою.
У разі, коли використані на фінансування конкретного проекту кошти складають частину позик загального призначення, сума
відсотків до капіталізації розраховується з використанням середньозваженої ставки всіх пов’язаних з проектом відсоткових
позик Компанії за період. Всі інші витрати на позику відносяться до витрат періоду, коли вони понесені.
Витрати на позики складаються з процентних та інших витрат, що несе підприємство у зв’язку з отриманням позики.
Компанія капіталізує витрати на позики за усіма кваліфікаційними активами, будівництво яких було розпочате після 1 січня
2009 року.

4

г) Нематеріальні активи
Нематеріальні активи в основному складаються з програмного забезпечення. Амортизація нематеріальних активів
розраховується прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання, що оцінюється для кожного з
типів нематеріальних активів окремо і становить від 2 до 9 років. Строки і порядок амортизації нематеріальних активів
аналізуються, як мінімум, наприкінці кожного звітного року. Балансова вартість нематеріальних активів переглядається на
предмет зменшення корисності, коли події або зміни умов використання вказують на те, що балансова вартість таких активів не
може бути відшкодована.
д) Зменшення корисності нефінансових активів
На кожну звітну дату Компанія проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності активів. За наявності таких
ознак або при необхідності проведення щорічного тестування Компанія визначає суму відшкодування активу. Сума
відшкодування активу є більшою із двох величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за
мінусом витрат на реалізацію і цінності від його використання.
Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштів і таке
надходження коштів, в основному, не залежить від інших активів або груп активів.
Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові потоки, перевищує суму його відшкодування, вважається, що
корисність активу зменшилася, і його вартість списується до суми відшкодування. При оцінці вартості використання, очікувані
грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до оподатковування, що
відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики властиві цьому активу. При визначені справедливої вартості
за мінусом витрат на реалізацію, використовується відповідна модель оцінки.
Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутках та збитках, окрім майна попередньо переоціненого, вартість
переоцінки якого відображалась у власному капіталі. У цьому випадку зменшення корисності активів визнається у власному
капіталі (зменшення резерву переоцінки) у сумі, що не перевищує суму попередньої дооцінки.
На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від зменшення корисності, визнаний щодо активу
раніше, вже не існує, або зменшився. При наявності таких ознак Компанія оцінює суму відшкодування активу. Збиток від
зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні
оцінки, застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від зменшення
корисності. У такому випадку балансова вартість активу збільшується до суми його відшкодування. Збільшена балансова
вартість активу внаслідок сторнування збитку від зменшення корисності не повинна перевищувати балансову вартість (за
мінусом амортизації), яку б визначили, якщо збитки від зменшення корисності активу не визнались в попередні роки.
Сторнування збитку від зменшення корисності визнається у прибутках та збитках за винятком випадків, коли актив
відображається за переоціненою вартістю. У таких випадках сторнування відображається як дооцінка.
е) Фінансові активи
Фінансові активи класифікуються Компанією за такими групами: фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки у фінансових результатах, кредити і дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення, та фінансові
активи, наявні для продажу. Класифікація здійснюється відповідно до цілей придбання таких активів. Під час первісного
визнання фінансових активів Компанія надає їм відповідну класифікацію та, якщо це можливо і доцільно.
Первісне визнання
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо інвестиції не
класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у фінансових результатах) витрати,
безпосередньо пов’язані зі здійсненням операції. Справедливою вартістю фінансових активів при їх первісному визнанні є ціна.
Всі звичайні операції з придбання і продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на дату, коли Компанія
бере на себе зобов’язання з придбання активу. До звичайних операцій з придбання або продажу відносяться операції з
придбання або продажу фінансових активів, умови яких вимагають передачу активів у строки, встановлені законодавством або
прийняті на відповідному ринку.
Станом на 31 грудня 2012 року жоден з фінансових активів Компанії не було віднесено до категорій “фінансові активи,
оцінювані за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у фінансових результатах” та “інвестиції, утримувані до
погашення”.
Позики та дебіторська заборгованість
Позики надані - це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, що не обертаються на активному
ринку. Такі активи відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотку, за мінусом
зменшення корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок та премій під час придбання або вартості,
що є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотку. Амортизація за методом ефективної ставки відсотку включається до
звіту про сукупний дохід. Збитки від зменшення корисності, визнаються у звіті про сукупний дохід у складі інших операційних
витрат.
Дебіторська заборгованість визнається за вартістю, що вказана в первісних документах, за мінусом резерву під сумнівну
заборгованість. Резерви під сумнівну дебіторську заборгованість створюються, коли існує невпевненість у відшкодуванні
дебіторської заборгованості. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю та сумою очікуваного
відшкодування, що є теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за оригінальною ефективною
ставкою фінансового активу.
Фінансові активи, наявні для продажу
Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, класифіковані як наявні для продажу та не
включені до інших категорій фінансових активів. Після первісного визнання в обліку фінансові активи, наявні для продажу,
оцінюються за справедливою вартістю. Процентний дохід за борговими цінними паперами, наявними для продажу,
розраховується за методом ефективної процентної ставки і визнається у прибутках та збитках. Дивіденди за інвестиціями,
наявними для продажу, визнаються у прибутках та збитках, коли встановлюється право Компанії на отримання платежу. Всі
інші компоненти змін у справедливій вартості відстрочуються у власному капіталі до моменту вибуття або зменшення
корисності інвестиції, коли накоплений прибуток або збиток переноситься з власного капіталу до прибутків та збитків.
Справедлива вартість при первісному визнанні визначається як первісна вартість.
Грошові кошти та їх еквіваленти
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Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів на банківському рахунку, готівки в касі та короткострокових
банківських депозитів з терміном погашення не більше трьох місяців. Залишки коштів із обмеженим використанням
виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей звіту про рух грошових коштів. Грошові кошти з
обмеженим використанням включають депозити чи банківські рахунки, чиє використання є обмеженим унаслідок зобов’язання
Компанії вилучати кошти тільки для цільового призначення. Залишки грошових коштів, обмежені в обміні або використанні з
метою виконання зобов’язань протягом щонайменш дванадцяти місяців після звітної дати, включаються до статті “Інші
необоротні активи”.
Припинення визнання
Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу або частини групи аналогічних фінансових активів)
припиняється у випадку:
закінчення строку дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;
збереження Компанією права на отримання грошових надходжень від такого активу з одночасним прийняттям на себе
зобов’язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок; або
якщо Компанія передала свої права отримувати грошові потоки від активу та або (a) передала практично всі ризики і
вигоди, пов’язані з таким активом, або (б) ані передала, ані зберегла за собою практично всі ризики
та вигоди, пов’язані з ним, але при цьому передала контроль над активом.
Коли Компанія передала права на одержання грошових коштів від активів або коли нею підписано договір "про передачу", але
при цьому не передані і не утримані суттєво всі ризики та вигоди від активу, а також не переданий контроль над активом, актив
визнається в межах своєї безперервної участі в активі.
У цьому випадку Компанія також визнає асоційоване зобов’язання. Переданий актив та асоційоване зобов’язання оцінюються
на тій основі, що відображає права та обов’язки, які залишаються за Компанією.
Безперервна участь у формі гарантії на переданий актив оцінюється за найнижчою з двох вартостей: первісною балансовою
вартістю та максимальною сумою компенсації, яку з Компанії може вимагатися до сплати.
є) Зменшення корисності фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність ознак зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових
активів. Фінансовий актив чи група фінансових активів вважаються такими, що втратили корисність, якщо, і тільки якщо, існує
об’єктивне свідчення зменшення корисності як результат однієї чи декількох подій, що відбулися після первісного визнання
активу (настання "події збитковості") і ця подія збитковості має вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового
активу або групи фінансових активів, які можуть бути достовірно оцінені. До ознак зменшення корисності може бути віднесено
те, що боржник чи група боржників переживає значні фінансові труднощі, дефолт чи прострочення в сплаті відсотків чи
основних сум, а також вірогідність того, що вони збанкрутують чи зазнають іншої фінансової реорганізації, і при цьому існують
помітні ознаки зменшення очікуваних грошових потоків, які можна оцінити, такі як зміни в заборгованості чи економічних
умовах, які пов’язані з дефолтом.
Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Для фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю Компанія спочатку оцінює чи існує об’єктивні ознаки
зменшення корисності окремо для фінансових активів, які є окремо суттєвими, та у сукупності для фінансових активів, які не є
окремо суттєвими. Якщо визначено, що не існує об’єктивного свідчення зменшення корисності для окремо оціненого
фінансового активу (незалежно від того, чи є він суттєвим), актив включається у групу фінансових активів з подібними
характеристиками кредитного ризику та ця група фінансових активів оцінюється на зменшення корисності у сукупності.
Активи, які окремо оцінюють на зменшення корисності і для яких збиток від зменшення корисності визнається або продовжує
визнаватися, не включаються у сукупну оцінку зменшення корисності.
Якщо існує об’єктивне свідчення існування збитку від зменшення корисності, сума збитку вимірюється як різниця між
балансовою вартістю активу та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (виключаючи майбутні очікувані
кредитні збитки, що ще не були понесені). Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за
первісною ефективною ставкою відсотку для фінансового активу. Якщо позика має змінну відсоткову ставку, ставка
дисконтуваня для оцінки збитку від зменшення корисності є поточною ефективною ставкою відсотку.
Балансова вартість активу зменшується через використання рахунку резерву і сума збитку визнається в прибутках та збитках.
Дохід у вигляді відсотків продовжує накопичуватися на зменшену балансову вартість з відсотковою ставкою, що
застосовується для дисконтування майбутніх грошових потоків с ціллю вимірювання збитку від зменшення корисності. Дохід у
вигляді відсотків визнається як частина фінансового доходу в звіті про сукупний дохід. Позики разом з пов’язаним резервом
списуються при відсутності реальної перспективи майбутнього відшкодування і всі забезпечення реалізовані чи передані
Компанії. Якщо в наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності зростає або зменшується через подію, що
відбулася після визнання зменшення корисності, попередньо визнана сума збитку від зменшення корисності зростає чи
зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо майбутнє списання зазнає подальшого сторнування, сторнована сума
зменшує інший операційний дохід в звіті про сукупний дохід.
Фінансові інвестиції, наявні для продажу
Для фінансових інвестицій, наявних для продажу, Компанія оцінює на кожну звітну дату наявність об’єктивного свідчення
того, що інвестиція чи група інвестицій зазнали зменшення корисності.
Інвестиції, обліковані за методом участі у капіталі, класифікуються як наявні для продажу, свідченням чого може бути суттєве
чи затяжне зниження справедливої вартості інвестицій нижче своєї балансової вартості.
"Суттєвість" оцінюється по відношенню до первинної вартості інвестицій, а "затяжність" - стосовно періоду часу, протягом
якого справедлива вартість була меншою ніж початкова вартість інвестицій. При наявності ознак зменшення корисності
кумулятивний збиток, визначений як різниця між вартістю придбання і теперішньою справедливою вартістю інвестицій, за
вирахуванням наявного збитку від зменшення корисності цих інвестицій попередньо визнаного в прибутках та збитках,
переноситься з іншого сукупного доходу та визнається в звіті про сукупний дохід. Збитки від зменшення корисності
капітальних інвестицій не сторнуються через прибутки та збитки; збільшення справедливої вартості після зменшення
корисності визнається відразу в іншому сукупному доході.
При класифікації боргових інструментів як таких, що наявні для продажу, зменшення корисності оцінюється базуючись на
таких самих критеріях, які застосовуються для фінансових інвестицій, що відображаються за амортизаційною вартістю.
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Майбутній дохід у вигляді відсотків продовжує накопичуватися базуючись на зменшеній балансовій вартості активу, з
використанням відсоткової ставки для дисконтування майбутніх грошових потоків для визначення збитку від зменшення
корисності, та визнається як частина фінансового доходу. Якщо в послідуючому році справедлива вартість боргових
інструментів збільшиться і це збільшення може об’єктивно бути віднесеним до подій, що відбулися після визнання збитку від
зменшення корисності в прибутках та збитках, збиток від зменшення корисності сторнується через прибутки та збитки.
ж) Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання класифікуються Компанією у розрізі наступних груп: фінансові зобов’язання за справедливою вартістю
через прибуток та збиток, кредити та запозичення та деривативи. Компанія визначає класифікацію своїх фінансових
зобов’язань при первісному визнанні.
При первісному визнанні всі фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю та, у випадку кредитів та
запозичень, з урахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцією.
Після первісного визнання кредити та позики обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної
ставки відсотку.
Прибутки та збитки визнаються у звіті про сукупний дохід при списанні зобов’язання та під час амортизації зобов’язання за
методом ефективної ставки відсотку. Амортизована вартість розраховується з урахуванням премії або дисконту, наданих при
придбанні, та доходів чи витрат, що включаються у розрахунок ефективної ставки відсотку. Амортизація за методом
ефективної ставки відсотку включається до фінансових витрат у звіті про сукупний дохід.
Припинення визнання фінансових зобов’язань
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку погашення відповідного
зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором на суттєво відмінних
умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється,
а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про сукупний дохід.
з) Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Витрати виробництва
обліковуються за методом перших за часом надходжень.
Витрати, понесені у зв’язку з доставкою запасів до місця призначення та приведенням їх до належного стану, обліковуються
наступним чином:
Сировина і матеріали – ціна придбання за методом перших за часом надходження запасів;
Готова продукція – амортизація, прямі матеріальні витрати, витрати праці та пропорційна частина виробничих накладних
витрат, розподілених на основі нормальної виробничої потужності.
Чиста вартість реалізації – попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на
завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.
и) Оренда
Визначення того чи є угода лізингом, чи є такою, що містить лізинг, базується на сутності угоди на дату укладення, де її
виконання залежить від використання специфічного активу чи активів, чи угодою передається право на використання активу,
навіть якщо це право прямо не вказується в угоді.
Для угод, укладених до 1 січня 2005 року, датою укладення вважається 1 січня 2005 року відповідно до перехідних вимог
Концепції Ради по МСФЗ 4.
i) Забезпечення
Загальні положення
Забезпечення визнається тоді, коли Компанія має теперішнє зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслідок минулої
події, і існує імовірність, що для погашення зобов’язання відбудеться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні
вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена. В разі існування декількох аналогічних зобов’язань, імовірність
вибуття ресурсів під час розрахунків визнається з урахуванням класу зобов’язань загалом. Якщо Компанія передбачає
отримання відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як
окремий актив, але тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються
резерву, відображаються у звіті про сукупний дохід за вирахуванням відшкодування. Якщо сума резерву розраховується з
використанням грошових потоків, визначених для погашення існуючого зобов’язання, його балансова вартість є приведеною
вартістю таких грошових потоків.
к) Зобов’язання з пенсійних та інших виплат працівникам
Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, оплачувані
річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавались
працівниками Компанії.
Компанія також має зобов’язання по довгострокових програмах з виплат працівникам.
Пенсії працівникам, що вийшли на пенсію достроково
Крім загальнообов’язкової державної пенсійної програми, згідно з трудовим законодавством України Компанія має
зобов’язання з виплати пенсій певним категоріям працівників, що можуть вийти на пенсію достроково внаслідок роботи в
небезпечних умовах (“працівники списків 1 та 2”). Такі пенсії сплачуються за період між датою фактичного виходу на пенсію
та датою звичайного виходу на пенсію.
л) Доходи
Дохід визнається, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Компанії, а сума
доходу може бути достовірно визначена. Дохід визнається за справедливою вартістю отриманих сум, або сум що підлягають
отриманню за вирахування знижок, податків або митних зборів.
Компанія проводить оцінку своїх доходів за спеціальними критеріями, за якими визначається, чи вона виступає як принципал
або агент.
Реалізація послуг
Дохід від реалізації послуг визнається, коли послуги надані, та сума доходу може бути достовірно визначена.
Процентні доходи
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Дохід визнається при нарахуванні процентів (з використанням методу ефективного відсотка, який являє собою відповідну
ставку, яка застосовується для дисконтування очікуваних майбутніх надходжень грошових коштів протягом очікуваного строку
корисної служби фінансового інструменту до балансової вартості фінансового активу). Процентний дохід включається до
фінансового доходу у звіті про сукупний дохід.
м) Податок на прибуток
Податок на прибуток відображений у фінансовій звітності відповідно до положень податкового законодавства, що діють або
оголошені на звітні дати. Податок на прибуток включає поточний та відстрочений податок і визнається у прибутках та збитках,
якщо тільки він не стосується операцій, що визнаються в тому ж або іншому періоді у звіті про зміни у власному капіталі.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок являє собою суму, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або відшкодована ними
виходячи із сум оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. У 2013 ставка податку на прибуток
підпримства була на рівні 19%, у 2012 році ставка податку на прибуток підприємств - 21%, з 1 квітня 2011 року по 31 грудня
2011 року - 23%, з 1 січня 2011 року по 31 березня 2011 року – 25%. Менеджмент періодично здійснює оцінку статей, що
включені до податкових декларацій, і нараховує, в разі необхідності, забезпечення, в ситуаціях, де можливе неоднозначне
тлумачення вимог законодавства.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на балансову дату по всіх тимчасових
різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за винятком:
ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу, активу чи зобов’язання
від господарської операції, яка не є об’єднанням підприємств, та під час здійснення операції не впливає ні на
бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та
щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, коли можна
контролювати час сторнування тимчасової різниці, й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в
найближчому майбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та перенесених на наступні
періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, у сумі майбутнього ймовірного
оподатковуваного прибутку, проти якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на
наступні періоди невикористані податкові активи та невикористані податкові збитки, за винятком:
ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими різницями від
первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням підприємств, та під час
здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і
щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць пов’язаних з інвестиціями в спільні підприємства, за винятком
ситуацій, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде
отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю.
На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і зменшує їх балансову
вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати
частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи
переоцінюються Компанією на кожну дату балансу і визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, застосування яких очікується у році, в
якому відбудеться реалізація активу чи погашенні зобов’язання, на основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на
дату балансу податкових ставок і положень податкового законодавства.
Відповідно до положень Податкового кодексу України ставка податку на прибуток з 1 січня 2014 р. - 18%.
Відстрочений податок, що стосується статей, визнаних безпосередньо у капіталі, визнається у складі іншого сукупного доходу в
звіті про сукупний дохід.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності повного
юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, що виникають у одного
суб’єкта господарювання та в межах компетенції одного податкового органу.
н) Потенційні зобов’язання
Потенційні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності за виключенням випадків, коли існує висока ймовірність того,
що для погашення зобов’язання буде необхідним вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно
визначити суму цього вибуття. Інформація про потенційні зобов’язання розкривається, за винятком випадків, коли ймовірність
вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є низькою.
о) Інвестиції в дочірні підприємства
Дочірні підприємства – це підприємства, у яких компанія володіє більше ніж половиною прав голосу або повноваженням
визначати фінансову і операційну політику підприємства згідно зі статутом чи договором з метою отримання економічних
вигід. Наявність та вплив прав голосу розглядаються при оцінці контролю Компанією над іншим підприємством.
3. Суттєві облікові судження та оцінки
Під час застосування облікової політики, визначеної у Примітці 2, Компанія робить оцінки та припущення, що впливають на
відображені у звітності суми активів та зобов’язань. Розрахунки та судження регулярно переглядаються й ґрунтуються на
досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, що за наявних умов вважаються
обґрунтованими. Фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Крім суджень, які передбачають облікові
оцінки, керівництво Компанії також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні
судження, які найсуттєвіше впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть
бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:
Ризики, пов’язані з виконанням вимог податкового законодавства та інших нормативних актів
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності, включаючи
правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення законів і нормативних актів часто є нечіткими,
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а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і центральних органів влади, а також інших державних органів.
Випадки суперечливих тлумачень законодавства непоодинокі. Керівництво вважає, що його тлумачення положень
законодавства, які регулюють діяльність Компанії є правильним і діяльність Компанії здійснюється в повній відповідності до
законодавства, яке регулює його діяльність, і що Компанія нарахувала та сплатила усі належні податки та збори.
Забезпечення за судовими процесами
Компанія виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі своїми контрагентами. Забезпечення за судовими
процесами є оцінкою керівництва втрат, що можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень.
Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості
Компанія визначає суму резерву під зменшення корисності дебіторської заборгованості наприкінці звітного періоду. При оцінці
резерву під безнадійну дебіторську заборгованість Компанія враховує історичну імовірність стягнення залишків простроченої
дебіторської заборгованості, а також судження керівництва з метою виключення можливого впливу поточних обставин, що не
впливають на минулі періоди, і виключити вплив минулих обставин, що не існують на поточну дату.
Ознаки зменшення корисності
Сума очікуваного відшкодування одиниць, що генерують грошові потоки, та окремих активів визначається як більша з двох
оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості при використанні.
Розрахунок суми очікуваного відшкодування є найбільш чутливим до таких припущень:
• Обсяги виробництва;
• Ставки дисконтування;
• Ціни на продаж готової продукції.
Орієнтовні обсяги виробництва грунтуються на детальних даних про кожну виробничу одиницю та враховують плани їх
розвитку, узгоджені керівництвом у рамках процесу довгострокового планування.
Майбутні грошові потоки коригуються з урахуванням ризиків, що притаманні тому чи іншому активу, та дисконтуються за
ставкою, розрахованою як середньозважена вартість капіталу Компанії після оподаткування.
Такі розрахунки вимагають використання оцінок та припущень. Компанія постійно відслідковує внутрішні та зовнішні
індикатори зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів.
Переоцінка основних засобів
Компанія оцінює основні засоби на основі моделі переоцінки, а зміни справедливої вартості признаються у складі сукупного
доходу. Компанія найняла незалежного оцінювача з метою визначення справедливої вартості основних засобів станом на 1
січня 2013 р. оцінка була проведена на підставі ринкових даних з використанням зіставних цін, скоригованих на конкретні
ринкові фактори (характер, місто розташування та стан об’єкту).
Податок на прибуток
Компанія визнає чистий майбутній податковий прибуток, пов’язаний з відстроченими податковими активами, якщо існує
імовірність сторнування тимчасових різниць в найближчому майбутньому. Оцінка можливості відшкодування відстрочених
податкових активів вимагає від Компанії суттєвих оцінок очікуваного майбутнього оподатковуваного прибутку. Оцінка
майбутнього оподатковуваного прибутку грунтується на прогнозних грошових потоках від операційної діяльності і вимогах
податкового законодавства. Якщо майбутні грошові потоки і оподатковуваний прибуток суттєво відрізняються від оцінок, це
може мати вплив на здатність Компанії реалізовувати чисті відстрочені податкові активи, відображені станом на звітну дату.
Крім цього, майбутні зміни у податковому законодавстві можуть обмежити здатність Компанії отримувати податкові пільги у
майбутніх періодах.
Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації
Облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому фінансовому році.
4. Нові положення бухгалтерського обліку
Нові стандарти, зміни стандартів або інтерпретації, які є вперше обов’язковими до застосування у фінансових періодах, що
починаються з 1 січня 2012 року або після цієї дати, і які мали б суттєвий вплив на фінансову звітність Компанії, випущені не
були.
Були опубліковані нові стандарти та зміни стандартів, які стосуються фінансової звітності Компанії, але які не є обов’язковими
для фінансових періодів, що починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати. Компанія не застосовувала ці нові стандарти
та зміни стандартів до початку їх обов’язкового застосування:
- МСФЗ 9 "Фінансові інструменти, частина 1: класифікація та оцінка" (опублікований у листопаді 2009 року; подальші зміни
внесені у жовтні 2010 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2015 року або після цієї дати).
- МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" (опублікований у травні 2011 року; застосовується до річних періодів, які
починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати).
- Змінений МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства" (опублікований у травні 2011 року;
застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати).
- МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання" (опублікований у травні 2011 року;
застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати).
- МСФЗ 13 "Оцінка за справедливою вартістю" (опублікований у травні 2011 року; застосовується до річних періодів, які
починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати).
- Зміни до МСБО 1 "Представлення фінансової звітності" (опублікований у червні 2011 року; застосовується до річних періодів,
які починаються з 1 липня 2012 року або після цієї дати).
- Змінений МСБО 19 "Виплати працівникам" (опублікований у червні 2011 року; застосовується до річних періодів, які
починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). Наразі Компанія оцінює вплив цієї зміни на її фінансову звітність.
Наразі Компанія оцінює вплив змінених стандартів на її фінансову звітність.
5. Інформація за сегментами
Операційні сегменти – це компоненти, які беруть участь у комерційній діяльності, внаслідок якої вони можуть отримувати
доходи та зазнавати витрат, чиї операційні результати регулярно переглядає особа, відповідальна за прийняття операційних
рішень, і стосовно яких є у наявності окрема фінансова інформація. Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, - це
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особа або група осіб, яка розподіляє ресурси та оцінює результати діяльності організації. Функції особи, відповідальної за
прийняття операційних рішень, виконує Правління Компанії.
(a) Опис продукції та послуг, з яких кожен звітний сегмент отримує доходи
У цілях управління Компанія розділена на бізнес-підрозділи, виходячи з продукції, що ними виробляється, та складається з
таких звітних сегментів:
- колесопрокатний цех (КПЦ) - виготовляє суцiльнокатанi колеса та бандажi: локомотивнi, трамвайнi, для вузької колiї, а також
кiльцевi вироби.
- трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ № 3) - виробляє гарячекатанi труби iз вуглецевих марок сталi, гарячекатанi ШХ, холоднокатанi
з вуглецевих марок сталi, холоднокатанi ШХ, холодно тягнутi для ПЕН i ПЕД;
- цех нафтогазового сортаменту - виробляє обсаднi труби з муфтами, труби нафтового сортаменту, а також виробляє труби
гарячекатанi та обсаднi.
(б) Фактори, що використовуються керівництвом для визначення звітних сегментів
Сегменти Компанії – це стратегічні бізнес-підрозділи, які орієнтовані на різних клієнтів. Їх управління здійснюється окремо,
оскільки кожний бізнес-підрозділ потребує різних маркетингових стратегій.
(в) Оцінка прибутку чи збитку та активів і зобов’язань операційних сегментів
Особа, відповідальна за прийняття управлінських рішень, аналізує фінансову інформацію, підготовлену відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності, скориговану з урахуванням вимог внутрішньої звітності.
Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, здійснює моніторинг операційних результатів діяльності кожного з
підрозділів окремо для цілей прийняття рішень про розподіл ресурсів і оцінки результатів їх діяльності. Результати діяльності
сегментів оцінюються на основі операційного прибутку чи збитку, їх оцінка здійснюється відповідно до оцінки операційного
прибутку чи збитку у фінансовій звітності. Проте окремі інші операційні витрати, фінансові витрати та доходи і податки на
прибуток управляються на груповій основі і не розподіляються на операційні сегменти.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" – багатопрофільне підприємство, основним видом діяльності якого є виробництво та реалізація
сталевих труб, суцільнокатаних коліс та бандажів.
Основними видами продукцiї є:
труби сталевi безшовнi гарячодеформованi;
труби обсаднi та муфти до них;
труби сталевi безшовнi холоднодеформованi загального призначення, а також високої та особливо високої точностi;
труби пiдшипниковi;
суцiльнокатанi залiзничнi колеса;
залiзничнi бандажi.
Товариство отримало дохiд за звiтний рiк за рахунок продажу:
суцiльнокатаних залiзничних колес (вiдсоток доходу - 38,2%);
труб сталевих безшовних гарячодеформованих (вiдсоток доходу - 22,8%);
труб обсадних та муфт до них (вiдсоток доходу - 32,9%).
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є провiдним пiдприємством України за обсягом експорту сталевих труб та колiс у країни далекого
зарубiжжя. Загальна сума експорту за звiтний рiк складає 3 160 740 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв
складає 54,1%.
Основними ринками збуту продукцiї Товариства є: Україна, Росiя, країни СНД, країни дальнього зарубiжжя (зокрема, країни
Європейського Союзу, США, країни Латинської Америки, Близького Сходу та Пiвденно-Схiдної Азiї).
Найбiльшими споживачами продукцiї Товариства є пiдприємства нафто - i газодобувної промисловостi, машинобудування,
комунальної сфери й будiвництва, а також пiдприємства залiзничного транспорту.
Покупцями труб нафтового сортаменту є крупнi компанiї: в Росiї до них вiдносяться "Лукойл", "РН-Снабженяя" 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 Товариства 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, експлуатованого 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 традицiйних 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.
Географiя поставок продукцiї заводу за результатами 2013 р. розподiляється по основних регiонах наступним чином:
- Росiя - 32,1%;
- країни СНД - 13%;
- Грузiя - 0,5%;
- країни Прибалтики - 0,8%;
- країни далекого зарубiжжя - 24,3%.
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6. Нематеріальні активи.
Інші НА

Разом

12 250

10 736

10 736

10 736

6 277

7 605

7 605

7 605

Залишок на 01 січня 2012 р.

6 023

3 131

Залишок на 31 грудня 2012 р.

3 131

3 131

10 736

10 736

467

467

10 269

10 269

Первісна вартість
Залишок на 01 січня 2012 р.
Залишок на 31 грудня 2012 р.
Накопичена амортизація
Залишок на 01 січня 2012 р.
Залишок на 31 грудня 2012 р.
Залишкова вартість

Первісна вартість
Залишок на 31 грудня 2012 р.
Вибуття
Залишок на 31 грудня 2013 р.
Накопичена амортизація
Залишок на 31 грудня 2012 р.

7 605

7 605

Амортизація за період

937

937

Вибуло за рік накопичена амортизація

467

467

Інші зміни за рік

1 158

1 158

Залишок на 31 грудня 2013 р.

6 917

6 917

3 131
3 352

3 131
3 352

Залишкова вартість
Залишок на 31 грудня 2012 р.
Залишок на 31 грудня 2013 р.

При зарахуванні на баланс нематеріальні активи оцінювалися по первісній вартості.
Амортизація нематеріальних активів для всіх груп нараховувалася прямолінійним методом.
Термін корисного використання (норма амортизації) визначаються по кожному нематеріальному активу окремо.
Ліквідаційна вартість нематеріальних активів приймалася рівною нулю.
Переоцінка нематеріальних активів ПАТ “ІНТЕРПАЙП НТЗ” не здійснювалася, тому що на сьогоднішній день для них
активного ринку не існує.
7. Основні засоби.
При зарахуванні на баланс об’єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складається з витрат на його
виробництво чи придбання.
До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю
основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

11

Будинки та
споруди

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Інструмент,
прилади,
інвентар

Інші основні
засоби

Разом

1 010 006
35 182
(842)

48 913
103 847
(93)

3 318
843
(83)

1 044 346

2 622 686
247 894
(3 180)
(21 188)
2 846 212

152 667

4 078

45 087
192
(70)
(32 484)
12 725

3 730 010
387 958
(4 268)
(53 672)
4 060 028

(317 821)

(1 072 032)

(32 167)

(1 965)

(22 450)

(1 446 435)

(82 949)

(264 772)

(6 216)

(327)

(145)

(354 409)

421

91

71

(400 349)

1 678
124 158
(1 210 968)

(38 292)

(2 221)

67
10 893
(11 635)

2 328
135 051
(1 663 465)

692 185

1 550 654

16 746

1 353

22 637

2 283 575

643 997

1 635 244

114 375

1 857

1 090

2 396 563

1 044 346
107 958
763 499
(8 142)

2 846 212
431 354
(1 702 791)
(145 823)

152 667
3 107
42 555
(6 810)

4 078
800
(768)
(135)

12 725
1 432
22 950
(332)

4 060 028
544 651
(874 555)
(161 242)

1 907 661

1 428 952

191 519

3 975

36 775

3 568 882

(400 349)

(1 210 968)

(38 292)

(2 221)

(11 635)

(1 663 465)

(161 388)
179 740
3 270

(23 134)
23 864
2 347

(513)
731
81

(4 238)
(6 847)
275

(378 727)

(189 762)
1 092 579
139 704
(144 610)
(313 057)

(35 215)

(1 922)

(22 445)

(379 035)
1 290 067
145 677
(144 610)
(751 366)

Залишок на 31 грудня 2012 р.

643 997

1 635 244

114 375

1 857

1 090

2 396 563

Залишок на 31 грудня 2013 р.

1 528 934

1 115 895

156 304

2 053

14 330

2 817 516

Первісна (переоцінена)
вартість
Залишок на 01 січня 2012 р.
Надходження
Вибуття
Інші зміни
Залишок на 31 грудня 2012 р
Накопичена амортизація
Залишок на 01 січня 2012 р.
Надходження
Переоцінка
Вибуття
Інші зміни
Залишок на 31 грудня 2012 р.
Залишкова вартість
Залишок на 01 січня 2012 р.
Залишок на 31 грудня 2012 р.
Первісна (переоцінена)
вартість
Залишок на 31 грудня 2012 р.
Надходження
Переоцінка
Вибуття
Інші зміни
Залишок на 31 грудня 2013 р
Накопичена амортизація
Залишок на 31 грудня 2012 р.
Надходження
Переоцінка
Вибуття
Інші зміни
Залишок на 31 грудня 2013 р.
Залишкова вартість

Переоцінка основних засобів проведена станом на 01 січня 2013 р. З метою визначення справедливої вартості станом на
01.01.2013 р. підприємством здійснена переоцінка об’єктів основних засобів та капітальних інвестицій. Переоцінка була
проведена ТОВ "НЕО Центр" на підставі сертифікату суб’єкту оцінювальної діяльності № 8809/09 від 12.08.2009 р. та №
13652/12 від 17.07.2012 р., видані Фондом державного майна України.
Відповідно до МСБО 16 Товариство провело переоцінку основних засобів, користуючись методом виключення амортизації з
валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Залишки капіталу в дооцінках
було скориговано у розмірах, облікованих згідно з МСФЗ.
На дату балансу 31.12.2013 р. Товариство не оцінювало наявність ознак можливого зменшення активів.
Амортизація основних засобів у 2013 р. нараховувалася прямолінійним методом.
Терміни корисного використання (норма амортизації) в 2013 року визначаються такими:
- будинки та споруди – 5-80 років;
- машини та устаткування – 3-45 років;
- транспортні засоби – 3-25 років;
- інструменти, прилади, інвентар – 3-28 років;
- інші основні засоби – 3-25 років.
Ліквідаційна вартість основних засобів приймалася по кожному об’єкту окремо.
Залишкової вартості основних засобів, вилучених для продажу немає.
У статті "Незавершене будівництво" відображена вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво,
створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні
активи, призначені для заміни діючих, i устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові
платежі для фінансування капітального будівництва.
На забезпечення виконання умов кредитних договорiв, укладених з фiнансовими установами, оформленi в заставу основнi
засоби. Вартiсть застави основних засобiв за кредити банкiв, дiючих станом на 31.12.2013 р., грн:
1) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна". Найменування активу, переданого у залог - рухоме майно (устаткування);
Первiсна вартiсть 999 787 800,61 грн; Залишкова вартiсть 805 332 838,74 грн; Договiр застави рухомого майна вiд 06.12.2011.
Договiр замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 01 травня 2017 року або така iнша дата, яка визначена як
"Остаточна Дата Погашення" у вiдповiдностi до Договору iз замiщення.
2) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна". Найменування активу, переданого у залог - нерухоме майно (будiвлi та
споруди); Первiсна вартiсть 1 455 584 628,55 грн; Залишкова вартiсть 1 173 760 400,27 грн; Договiр iпотеки вiд 07.12.2011.
Договiр замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 01 травня 2017 року або така iнша дата, яка визначена як
"Остаточна Дата Погашення" у вiдповiдностi до Договору iз замiщення.
3) Найменування банку - ПАТ "ОТП Банк". Найменування активу, переданого у залог - рухоме майно (устаткування); Первiсна
вартiсть 130 253 749,98 грн; Залишкова вартiсть 105 117 406,00 грн; Договiр застави вiд 16.04.2013. Остаточна Дата Погашення
означає 30 травня 2016 року.
4) Найменування банку - ПАТ "Альфа Банк". Найменування активу, переданого у залог - рухоме майно (устаткування);
Первiсна вартiсть 108 818 092,60 грн; Залишкова вартiсть 85 697 550,62 грн; Договiр застави вiд 30.12.2013. Остаточна Дата
Погашення означає 20 грудня 2016 року.
Сума капітальних інвестицій за 2013 рік склала 450 363 тис. грн., в т.ч. на придбання основних засобів 349 321 тис. грн. та на
придбання нематеріальних активів – 917 тис. грн.
8. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари та послуги
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Інша дебіторська заборгованість
Разом дебіторська заборгованість
У тому числі резерв сумнівних боргів

31 грудня 2013

31 грудня 2012

2 746 929

2 105 624

632 117
152 065
8 122

423 849
132 605
8 843

3 539 233

2 670 921

4 299,7

63 513,00

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари роботи, послуги визнавалася одночасно з визнанням доходу від
реалізації продукції, товарів робіт і послуг.
Дебіторська заборгованість за продукцію, роботи та послуги відображена в балансі за чистою реалізаційною вартістю.
Величина резерву сумнівних боргів відповідно до облікової політики визначається за методом використання абсолютної суми
сумнівної заборгованості.
9. Запаси.
Запаси в бухгалтерському обліку зараховуються по первісній вартості на дату надходження.
Запаси готової продукції відображені в балансі за виробничою собівартістю.

Транспортно-заготівельні обліковуються на окремих субрахунках. Якщо не можливо визнати вид запасів, до якого вони
відносяться, то в кінці місяця транспортно-заготівельні запаси розподіляються за видами запасів відповідно до вимог МСБО 2.
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Чиста вартість реалізації – попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на
завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.
Оцінка вибуття незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції здійснюється за методом середньозваженої,
інших видів запасів – за методом FIFO у розрізі цехів та підрозділів.

Сировина та матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Запасні частини
Готова продукція
Незавершене виробництво
Товари
Інші
Запаси, разом

31 грудня 2013 р.
231 308

31 грудня 2012 р.
290 009

47 424

22 440

628
1 793
50 563
92 485
209 011
4 426
48 370
686 008

5 776
3 024
79 405
100 757
337 615
4 862
61 171
905 059

Станом на 31 грудня 2013 р. було визнано як витрати у відношенні запасів, відображених за чистою вартістю реалізації 29 898
тис. грн. Нарахування резервів на знецінення запасів відображено у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) у
відповідних періодах.
10. Фінансові інвестиції.
Станом на 31.12.2013 р. довгострокові фінансові інвестиції складаються з володіння корпоративними правами у розмірі 39%
ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" в сумі 146 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. довгострокові фінансові інвестиції обліковано в сумі
243 тис. грн. Фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі.
11. Зобов’язання.
На дату звітності станом на 31.12.2013 р. та на 31.12.2012 р. підприємство має такі зобов’язання:
За кредитами та займами:
Короткострокові кредити, у тому числі
Заборгованість за кредитами без забезпечення,

тис.грн.
евро

Заборгованість за кредитами під забезпечення,

тис.грн.
евро
долар
Поточна заборгованість за довгостроковою заборгованістю, тис.
грн.
долар

Заборгованість за кредитами без забезпечення,
Довгострокові кредити,

Заборгованість за кредитами під забезпечення,

Заборгованість за кредитами без забезпечення,
Інші довгострокові зобов’язання,

31 грудня 2012 р.
383 324

533 231
31 600 000
23 060 000
1 079 055
135 000 000

383 324
47 957,46

138 771

63 069

долар
тис.грн.
долар
тис.грн.
долар

17 361 574
130 458
16 321 574
8 313
1 040 000

7 890 558
59 872
7 490 558
3 197
400 000

тис.грн.
долар
евро
тис.грн.

50 632
6 334 542
47 435

539 675
34 560 979
25 000 000
146 759

долар

5 934 542

18 360 979

3 197
400 000
308

25 000 000
129 487
16 200 000
802 038
100 342,54

Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами, тис.грн.
Заборгованість за кредитами під забезпечення,

31 грудня 2013 р.
1 612 502
216
19 530

евро
тис.грн.
долар
тис.грн.
долар

Разом банківські кредити
Своєчасно несплачена заборгованість за кредитами, долар

1 802 213
4 135 137

1 788 106

Товариством було призупинено погашення кредитів та займів. Товариством ведуться перемови про реструктуризацію
заборгованості. Від банків отримано листи Reservational of rights. Орієнтовна дата підписання нових угод з новими строками
погашення заборгованості запланована на червень 2014 р.
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Товариство не вказує iнформацiю про вiдсоток за користування коштами (вiдсоток рiчних) та найменування банків тому, що
розкриття цiєї iнформацiї може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть Товариства.
Зобов'язання визнаються пiдприємством, якщо їхня оцiнка може бути вiрогiдно визначена й iснує iмовiрнiсть зменшення
економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їхнього погашення.
Інші поточні зобов’язання представлено у наступному складі:
31 грудня 2013 р.

31 грудня 2012 р.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом

727 915
9 326

9 274

Заборгованість з оплати праці

11 425

13 773

Заборгованість за розрахунками зі страхування

4 303

6 418

1 088 916

313 725

1 841 885

1 359 009

Інші поточні зобов’язання

1 015 819

Забезпечення станом на 31.12.2013 р.
тис. грн
Види забезпечень

Залишок
забезпечення на
початок року

Створення
забезпечення

Сума
забезпечення, що
використана
протягом року

Забезпечення довгострокові
Забезпечення на виплату відпусток
працівникам (короткострокові)

285

-

285

21 290

38 638

39 906

Невикористана
сума
забезпечення, що
сторнована у
звітному періоді
-

Залишок
забезпечення на
кінець року

20 022

Забезпечення наступних витрат та платежів враховуються за цільовим призначенням.
Основними фінансовими зобов’язаннями Компанії є торгова та інша кредиторська заборгованість і процентні кредити.
Основною метою цих фінансових зобов’язань є залучення коштів для фінансування операцій Компанії.
Компанія має різні фінансові активи, такі як: грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість, інші
фінансові активи, які виникають безпосередньо в ході операційної діяльності Компанії.
Головними ризиками, що пов’язані з фінансовими інструментами Компанії є валютний ризик, ризик ліквідності, кредитний
ризик та процентний ризик. Компанія переглядає та узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків.
Короткострокові та довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміновані в іноземній валюті
призводять до виникнення валютного ризику. Компанія не здійснювала операцій з метою хеджування цих валютних ризиків.
12. Грошові кошти та їх еквіваленти

Каса
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки у банках (картковий рахунок)
Інші грошові кошти
Разом грошові кошти та їх еквіваленти

31 грудня 2013
10
13 127
73
10 312
23 811

31 грудня 2012
16
147 902

147 918

Грошові потоки складаються із платежів у національній валюті України та в іноземній валюті: у доларах США, євро та
російських рублях.
13. Власний капітал
Статутний капiтал Товариства становить 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Статутний капiтал подiлено на 400 000 000
(чотириста мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна.
З метою виконання вимог законодавства, зокрема положення частини другої статтi 20 Закону України "Про акцiонернi
товариства" про виключно 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.
Згiдно з вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо здiйснення кодифiкацiї (нумерацiї) цiнних
паперiв Нацiональним Депозитарiєм України присвоєно реєстрацiйний лiтерно-знаковий код цiнним паперам Товариства та
отримано виписку з реєстру кодiв цiнних паперiв. Код цiнних паперiв UA 4000067839.
Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу не було.
Акцiонери Товариства мають право:
- брати участь в управлiннi справами Товариства в порядку, визначеному 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 надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства про його
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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 31.12.2013 року у власностi Фонду Державного майна України простих iменних акцiй Товариства не має.
Станом на 31.12.2013 року у власностi членiв виконавчого органу Товариства знаходяться 3 674 акцiй, що складає 0,0009185%
статутного капiталу.
Перелiк осiб, частка яких у статутному 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.
Товариством не здiйснювався випуск привiлейованих акцiй, тому дивiдендiв, не сплачених по ним не має.
Дивiдендiв, якi були включенi (або не включенi) до складу зобов'язань, коли були передбаченi, але формально не затвердженi
у звiтному перiодi не має.
Власний капiтал визначається статутним капiталом, капiталом в дооцiнках та іншим додатковим капiталом.
Дивіденди в 2013 році не нараховувались та не сплачувались.
14. Доходи.
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного 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 завершеностi операцiї з надання послуг
проводиться шляхом вивченням виконаної роботи.
Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку на:
- дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг:
- iншi операцiйнi доходи;
- фiнансовi доходи;
- iншi доходи.
Обсяг реалізації підприємства протягом 2012 і 2013 років
тис. грн.
Показник
Доход від реалізації товарів (без ПДВ)

2013 р.
5 844 548

2012 р.
7 053 821

Зміни в %
-17,14

Аналіз доходів від продажу за видами доходів

Продаж готової продукції
Продаж товарів
Продаж послуг
Разом доходи від продажу

31 грудня 2013 р.
5 707 291
117 165
20 092
5 844 548

31 грудня 2012 р.
7 007 764
20 034
26 023
7 053 821

Структура доходів підприємства в 2013 році
тис. грн.
Показник
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
В т.ч.
Операційна оренда активів

Сума
5 844 548
2 834 588
13 221

в % до підсумку
66,96
32,47
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Дохід від реалізації інших оборотних активів
Дохід від курсової різниці
Інші операційні доходи
Інші доходи
В т.ч.

1 078 626
230 030
1 512 711
48 841
1 628
47 213
8 727 977

Безоплатно одержані активи
Інші доходи та витрати
Всього

0,57

100,00

15. Сукупний дохід
Інший сукупний дохід:
Дооцінка необоротних активів
Інший сукупний дохід

2013
224 147

2012
0

224 147

0

16. Витрати.
Витрати відображалися в обліку одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені.
Витрати безпосередньо не зв'язані з доходами відображалися в складі того звітного періоду, у якому вони були
здійснені.
Собівартість реалізованих готової продукції, товарів, робіт, послуг
протягом 2012 і 2013 років:
тис. грн.
Показник
Собівартість реалізованих товарів

2013 р.
5 028 582

2012 р.
6 032 287

Зміни в %
-16,64

Структура інших операційних витрат:
тис. грн.
Показник
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Собівартість реалізованих оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Інші витрати операційної діяльності
ВСЬОГО:

Сума
9 775
231 242
910 823
1 407
1 635 075
2 788 322

2013 г.
в % до підсумку
0,35
8,29
32,66
0,05
58,65
100

Сума
175 444
8 098
183 542

2013 г.
в % до підсумку
95,59
4,41
100,00

Сума
21 323
258 275
279 598

2013 г.
в % до підсумку
7,63
92,37
100,00

Структура інших фінансових витрат:
тис. грн.
Показник
Проценти
Інші фінансові витрати
ВСЬОГО:

Структура інших витрат:
тис. грн.
Показник
Списання необоротних активів
Інші витрати
ВСЬОГО:

17. Інші операційні доходи та витрати
31 грудня 2013
2 834 588

31 грудня 2012
2 595 964

2 834 588

2 595 964

9 775

5 600

231 242
910 823

141 726
785 105

Штрафи, пені, неустойки
Інші операційні доходи і витрати

1 407
1 635 075

2 006
1 673 311

Інші операційні витрати
Списання необоротних активів
Інші витрати

2 788 322
21 323
258 275

2 607 748
3 274
2 585

279 598

5 859

Інші операційні доходи
Разом інші операційні доходи
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів

Інші витрати

17

18. Фінансові витрати

Процентні витрати
Інші фінансові витрати
Разом фінансові витрати

31 грудня 2013
175 444
8 098
183 542

31 грудня 2012
144 698
8 171
152 869

19. Зв'язані сторони.
Операцiї пов'язаних сторiн вiдображаються в облiку на рiвнi групи "IНТЕРПАЙП".
20. Чисті активи Товариства
Розрахунок вартості чистих активів станом на кінець 2013 р.
тис. грн.
АКТИВИ, т.ч.:
Нематеріальні активи: залишкова вартість
Незавершене будівництво
Основні засоби: залишкова вартість
Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Запаси
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інші оборотні активи
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, у т.ч.:
Забезпечення
Довгострокові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Кредиторська заборгованість
Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом
Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування
Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці
Інші поточні зобов’язання
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал

7 143 417
3 352
60 463
2 817 516
146
337
686 008
3 539 233
23 811
12 551
3 698 121
20 022
50 940
34 001
1 612 502
138 771
727 915
9 326
4 303
11 425
1 088 916
3 445 296
100 000
100 000

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить 3345296 тис. грн.
Вартість чистих активів товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України
дотримуються.
21. Особлива інформація відповідно до ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
Дії, які можуть вплинути на господарський стан та призвести до значної вартості цінних паперів відсутні протягом звітного
періоду.
22. Податок на прибуток
В 2013 році застосовувалась ставка оподаткування прибутку підприємства в розмірі 19 відсоток, у 2012 році - 21 відсоток.
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітні періоди, що закінчились 31 грудня 2013 р. та 31 грудня 2012 р.

Поточний податок на прибуток
Нараховано у звітному році

2013

2012

(21 767)
(21 767)

(53 050)
(53 050)

(56 999)
(34 001)
(112 767)

(9 004)
(62 054)

2013

2012

179 745
(34 151)
(258 361)
(112 767)

(103 956)
(21 830)
63 732
(62 054)

Начислення відстрочених податків
Зменшення відстрочених податків активів
Збільшення відстрочених податкових зобов’язань
Звірка відносно ефективної ставки податку:

Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Невираховані витрати
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Відстрочені податкові активи чи зобов’язання

Залишок на
31.12.2012

Визнано у
складі
прибутку
(збитку)

Залишок на
31.12.2013

0

(69 534)

(69 534)

597

(85)

512

Дебіторська заборгованість

31 173

(30 108)

1 065

Кредиторська заборгованість

5 339

(1 062)

4 277

Процентні витрати

4 838

4 174

9 012

Невизнані витрати
Разом відстрочені податкові активи чи зобов’язання

15 052

5 615

20 667

56 999

(91 000)

(34 001)

Основні засоби
Різниці по донарахованим витратам

Товариство проводить залік податкових активів та податкових зобов’язань тільки у тих випадках, коли вона має юридично
закріплене право на залік поточних податкових активів та податкових зобов’язань, а відстрочені податкові активи чи
відстрочені податкові зобов’язання відносяться к податкам на прибуток, які утримуються одним і тим же податковим органом.
23.

Суттєві не грошові операції з інвестиційної та фінансової діяльності

Не грошові операції з інвестиційної та фінансової діяльності у звітному та попередньому періоді не проводились.
24. Договірні та умовні зобов’язання і операційні ризики
Дотримання вимог податкового законодавства
Компанія є об’єктом регулярних податкових перевірок. За результатами останніх податкових перевірок у 2012 році
податковими органами було донараховано за 2010-2011 роки у сумі 508,8 тис.грн. та нараховано відповідних штрафів у сумі
929,4 мільйонів гривень.
Юридичні питання
У ході звичайної господарської діяльності Компанія виступає стороною в різних судових процесах та спорах. Керівництво
вважає, що максимальна відповідальність за зобов’язаннями у разі їх виникнення внаслідок таких судових процесів та спорів не
буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії, крім тих, що
включені до забезпечення за судовими процесами.
Соціальні зобов’язання
Компанія здійснює свій внесок у підтримку та соціально-економічний розвиток місцевих громад на територіях, де Компанія
проводить свою діяльність, у тому числі внески у спорудження, розвиток та підтримку житлових об’єктів, шкіл, лікарень,
транспортних послуг та інших соціальних потреб.
Операційні ризики
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства загальнодержавного масштабу: скрутна економiчна ситуацiя,
яка склалася в Українi, практична вiдсутнiсть платоспроможностi споживачiв, 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 податковому кодексi України.
Ця проблема може призвести до втрати потенцiйних споживачiв, а у деяких випадках i цiлих ринкiв збуту; до виникнення
дефiциту власних обiгових коштiв; до зростання дебiторської заборгованостi;
- введення Європейською комiсiєю жорстких антидемпiнгових мит на постачання українськими виробниками труб в країни
Європейського Союзу;
- об'єктивнi процеси витiснення сталевих труб з сегменту малого й середнього дiаметра пластиковими трубами.
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, недосконалiстю 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 завдяки роботi по впровадженню
енергозберiгаючих технологiй, переходу на альтернативнi види палива.
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
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замiна зношеного обладнання в основних цехах приведе до полiпшення екологiчної 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.
Також фактором ризику можна вважати частi та, в багатьох випадках, безпiдставнi втручання державних органiв у дiяльнiсть
Товариства.
25. Фінансові інструменти
Справедлива вартість
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань відображена за сумою на яку може бути обміняний інструмент у
результаті поточної угоди між бажаючими укласти таку угоду сторонами, іншої ніж примусовий продаж або ліквідація.
Для визначення справедливої вартості використовувались такі методи та припущення:
• Справедлива вартість грошових коштів, дебіторської заборгованості за основною діяльністю, кредиторської заборгованості за
основною діяльністю, безпроцентних позикових коштів та інших поточних зобов’язань приблизно дорівнює їх балансовій
вартості, що обумовлено короткостроковістю цих інструментів.
• Керівництво вважає, що процентна ставка довгострокових кредитів з фіксованою процентною ставкою приблизно дорівнює
ринковій процентній ставці за якою Компанія могла б позичити кошти на звичайних комерційних умовах. Отже, станом на 31
грудня 2013 року та 2012 року балансова вартість цих кредитів не відрізнялась суттєво від їх розрахованої справедливої
вартості.
• Справедлива вартість кредитів працівникам та іншої довгострокової дебіторської заборгованості, банківських кредитів та
інших фінансових зобов’язань оцінюється шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків із використанням ставок,
наявних на даний момент для позик на схожих умовах, зі схожим кредитним ризиком та строками погашення, що залишились.
• Справедлива вартість інвестицій в інструменти капіталу, що не мають котирувань, оцінюється на основі первісної вартості за
вирахуванням резерву на знецінення.
Товариство використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів и розкриття про неї
у розрізі моделей оцінок:
Ціни на активних ринках з ідентичних товарів чи зобов’язань (без будь-яких коригувань);
Інші методи, усі вихідні дані для яких, суттєво впливають на відображену справедливу вартість, є елементом для
нагляду за ситуацією на ринку.
26.
Основні дочірні підприємства
Товариством створене Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вапняна фабрика".
Мiсцезнаходження: 49081, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Столєтова, 21.
Дочірнє підприємство ТОВ "Вапняна фабрика" зареєстроване 06 березня 2007 р.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" є єдиним засновником ТОВ "Вапняна фабрика" та володiє 100% часткою в статутному капiталi
пiдприємства.
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 давальницької сировини.
Товариство виступило засновником ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН".
Мiсцезнаходження: 49081, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Столєтова, 21.
Дочірнє підприємство ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" зареєстроване 03 вересня 2013 р. Засновники ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН":
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - 99,9 % загального уставного капіталу;
ТОВ "Інтерпайп Україна" - 0,1% загального уставного капіталу.
Основним видом дiяльностi ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" є виробництво та реалiзацiя суцільнокатаних коліс, кільцевих виробів та
бандажів, іншої промислової продукції, в тому числi на умовах давальницької сировини.
27. Об’єднання бізнесу
Консолідована фінансова звітність включає звітність компаній дочірніх Групи - ТОВ "Вапняна фабрика" та ТОВ "КЛВпродакш". Дочірні компанії консолідовано з дати державної реєстрації (дати отримання контролю над дочірньою компанією),
та продовжує консолідуватися до дати втрати такого контролю.
Фінансова звітність ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та компаній Групи підготовлена за один звітній період на підставі послідовного
дотримання облікової політики для всіх копаній Групи.
Фінансова звітність Товариства консолідована станом на 31 грудня 2012 г. и 31 грудня 2013 г. відповідно до МСБО (IAS) 27
"Консолідована та окрема фінансова звітність" та МСФЗ (IFRS) 10. МСФЗ (IFRS) 10 замінило ряд положень МСБО (IAS) 27
"Консолідована та окрема фінансова звітність". В МСФЗ 10 дано нове визначення контролю з трьома обов’язковими
елементами:
А) власні повноваження над об’єктом інвестиції;
Б) ризики та вигоди із змінних результатів діяльності об’єкту інвестиції;
В) можливість використання власних повноважень для впливу на змінні результати діяльності.
Всі елементи контролю притаманні для визначення контролю над дочірніми підприємствами. Раніше підприємство вважалося
контрольованим, коли мали можливість визначати його фінансову та господарську політику для отримання вигід. МСФЗ
визначає додаткове керівництво з визначення контролю.
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