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 власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств,
крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних
акціонерних товариств)
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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
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)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних
паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки:
До п.1. Змiсту: До роздiлу 3 "Основнi вiдомостi про емiтента":

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

2

п.2. Вiдсутня iнформацiя щодо "Серiї i номеру свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи", так як Товариство пiсля
прийняття рiшення загальними зборами 29.01.2013р. про змiну 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" не отримувало Свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної
особи. Пiсля перереєстрацiї Державним реєстратором видана виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприємцiв серiї АБ №719195 вiд 11.03.2013р.
п.10. 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.
До п.2. Змiсту: 1) щодо лiцензiї АЕ №197544 (вид дiяльностi - Медична практика): лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому у
полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" вiдсутня iнформацiя, що запитується;
2) щодо лiцензiї без номеру та серiї вiд 07.07.2016р. (вид дiяльностi - Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (список 2
таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв): видана нова лiцензiя без зазначення серiї та
номеру, тому вiдсутня iнформацiя, що запитується;
3) щодо лiцензiї АЕ №527219 (вид дiяльностi - Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням
професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї):
лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" вiдсутня iнформацiя, що запитується;
4) щодо лiцензiї АЕ 267030 (вид дiяльностi - Надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу
автомобiльним транспортом): лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" вiдсутня
iнформацiя, що запитується;
5) щодо лiцензiї без номеру та серiї вiд 28.09.2017р. (вид дiяльностi - лiцензiя на право провадження господарської дiяльностi з
постачання природного газу на територiї України): видана нова лiцензiя без зазначення серiї та номеру, тому вiдсутня iнформацiя,
що запитується. Вiдповiдно до законодавства України до 1 сiчня 2019 року отримання лiцензiї на паперовому носiї не передбачено,
набуття здобувачами лiцензiї права на провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, вiдбувається з дня
оприлюднення НКРЕКП прийнятих ним рiшень про видачу лiцензiї на його офiцiйному веб-сайтi www.nerc.gov.ua. Лiценцiя видана
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 28.09.2017р. (Постанова
№1167).
До п.4. Змiсту: Вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що у Товариствi не iснує такої посади.
До п.6. Змiсту: Вiдсутня iнформацiя щодо коду за ЄДРПОУ засновника - Органiзацiї орендарiв Нижньоднiпровського
трубопрокатного заводу iменi Карла Лiбкнехта тому, що iнформацiя про iдентифiкацiйний код вiдсутня.
Вiдсутня iнформацiя щодо коду за ЄДРПОУ засновника та його мiсцезнаходження так як данi стосуються загальної кiлькостi осiб за
рядком "Власники цiнних паперiв - 159 юридичних осiб".
Вiдсутня iнформацiя щодо прiзвища, iм'я, по батьковi фiзичної особи та серiї, номера, дати видачi та найменування органу, який
видав паспорт так як данi стосуються загальної кiлькостi осiб за рядком "Власники цiнних паперiв - 4 824 фiзичнi особи".
До п.8. Змiсту:
1) щодо "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED):
- у зв'язку iз вiдсутнiстю коду за ЄДРПОУ у стовпцi таблицi "Код за ЄДРПОУ" включено iнформацiю про реєстрацiйний код
"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю;
- юридична особа зареєстрована на Кiпрi. Данi щодо областi та району вiдсутнi.
2) щодо "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (SALEKS INVESTMENTS LIMITED):
у зв'язку iз вiдсутнiстю коду за ЄДРПОУ у стовпцi таблицi "Код за ЄДРПОУ" включено iнформацiю про реєстрацiйний код "САЛЕКС
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю;
- юридична особа зареєстрована на Кiпрi. Данi щодо областi та району вiдсутнi.
3) Iнформацiя про осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента щодо фiзичних осiб вiдсутня, так як даної категорiї осiб не має.
До п.11. Змiсту:
щодо особи, послугами якої користується емiтент - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ":
вiдсутня iнформацiя щодо лiцензiї на цей вид дiяльностi (№ i дати видачi, назви державного органу, що видав лiцензiю) оскiльки
юридична особа, на пiдставi укладених договорiв 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 претензiйно-позовної роботи з окремих угод, в т.ч. представництво iнтересiв Товариства у судових органах, органах
виконавчої служби та iн.
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До п.12. Змiсту: Не надається "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом",
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" та "Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) 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 (продажу) власних акцiй.
До п.14. Змiсту п.3. "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 кожним власним випуском); за iпотечними цiнними
паперами (за кожним власним випуском); за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском), 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 допомоги.
Також вiдсутня "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв", тому що Товариство не
приймало таких рiшень протягом звiтного року.
До п.15. Змiсту: Вiдсутня iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв, тому що Товариство не здiйснювало випускiв
боргових цiнних паперiв.
До п.18-22. Змiсту: 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.
До п.23-27. Змiсту: 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.
До п.28. Змiсту: 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).
До п.30. Змiсту: У складi регулярної рiчної iнформацiї розкрито фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, тому роздiл рiчна фiнансова звiтнiсть не заповнювався.
До п.32. Змiсту: Товариством не здiйснювалися випуски боргових цiнних паперiв, виконання зобов'язань за якими забезпечене
поручителем (страховиком/гарантом), тому рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня.
До п.33. Змiсту: Товариством не здiйснювалися випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомостi, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй.

4

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
28.12.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн)
100000000
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)
4623
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв 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
Надання освiтнiх послуг навчальними
закладами, пов'язаних з одержанням
професiйної освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до
професiйно-технiчного навчання,
перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)
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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).
07.07.2016 Державна служба України з контролю
07.07.2021
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.
АЕ №527219
09.09.2014
Мiнiстерство освiти i науки України

Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає оскiльки
лiцензiя видана на тривалий термiн. Лiцензiя видана без обмеження строку дiї, тому не
зазначено дату закiнчення дiї лiцензiї (дозволу).
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
ДЛ №000486
23.05.2016
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
23.05.2021
телефонного зв'язку
державне регулювання у сферi зв'язку
та iнформатизацiї
Опис
Ризикiв, пов'язаних з продовженням термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) немає оскiльки
Опис
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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
12.06.2021
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.
Право провадження господарської
28.09.2017
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
дiяльностi з постачання природного газу
державне регулювання у сферах
на територiї України
енергетики та комунальних послуг
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).
Вiдповiдно до законодавства України до 1 сiчня 2019 року отримання лiцензiї на
паперовому носiї не передбачено, набуття здобувачами лiцензiї права на провадження
Опис
виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, вiдбувається з дня
оприлюднення НКРЕКП прийнятих ним рiшень про видачу лiцензiї на його офiцiйному
веб-сайтi www.nerc.gov.ua. Лiценцiя видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 28.09.2017р.
(Постанова №1167).
13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
38896013
4) Місцезнаходження
вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081
5) Опис
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.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
32896971
4) Місцезнаходження
6

вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081
5) Опис
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №9 вiд 26.03.2004р.) було прийнято рiшення щодо участi ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" у свореннi господарського товариства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВАПНЯНА ФАБРИКА".
Основний вид дiяльностi якого - виробництво вапна. Встановлено розмiр вкладу ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капiтал ТОВ
"ВАПНЯНА ФАБРИКА" у сумi 30 000 (тридцять тисяч) гривень, що у вiдсотковому спiввiдношеннi дорiвнює 100% вiд загального розмiру
статутного капiталу створюваного Товариства.
Кожний учасник ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" має право:
1) брати участь в управлiннi справами Товариства у порядку, встановленому Статутом;
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.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
34984027
4) Місцезнаходження
вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081
5) Опис
Наглядовою радою Товариства (Протокол №170 вiд 08.02.2007р.) було прийнято рiшення щодо участi ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" у створеннi господарського товариства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРАНСКОМ-ДНIПРО". Основний вид
дiяльностi якого - пасажирськi перевезення легковими автомобiльним транспортом. Встановлено розмiр вкладу ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ" в статутний капiтал ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" у сумi 23 400 (двадцять три тисячi чотириста) гривень, що у вiдсотковому
спiввiдношеннi дорiвнює 39% вiд загального розмiру статутного капiталу створюваного Товариства.
Кожний учасник ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" має право:
1) брати участь в керуваннi Товариством у порядку, встановленому Статутом Товариства;
2) приймати участь у розподiленнi прибутку Товариства та одержувати його долю (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 Зборiв учасникiв пропозицiї х питань дiяльностi Товариства;
5) призначити i вiдкликати своїх представникiв на Збори учасникiв;
6) вийти з Товариства, попередивши про це Збори учасникiв;
7) одержати вiд Товариства при виходi суму, рiвну вартостi майна, внесеного в статутний капiтал Товариства, а також суму прибутку
вiд внесеної iнвестицiї в грошовiй або товарнiй формi. Форма виплати вирiшується зборами Учасникiв Товариства.
8) 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.
1) Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОРАНТА"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
00034186
4) Місцезнаходження
вул. Здолбунiвська, 7Д, м. Київ, Україна, 02081
5) Опис
Наглядовою радою Товариства (Протокол №94 вiд 05.04.2004р.) було прийнято рiшення щодо придбання акцiй емiтента
ПАТ "НАСК "ОРАНТА" додаткового випуску ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ". Основний вид дiяльностi якого - проведення страхування,
перестрахування i здiйснення фiнансової дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" володiє 10 штуками простих iменних акцiй ПАТ "НАСК "ОРАНТА" загальною номiнальною вартiстю 12
(дванадцять) гривень, що у вiдсотковому спiввiдношеннi дорiвнює 0,000007547% вiд загального розмiру статутного капiталу
Товариства.
Кожний акцiонер ПАТ "НАСК "ОРАНТА" має право:
1) брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв;
2) обирати та бути обраним до Наглядової ради, ревiзiйної комiсiї, Правлiння та iнших органiв Компанiї;
3) брати участь в управлiння Компанiєю у порядку, встановленому Статутом Компанiї;
4) брати участь у розподiлi прибуткiв Компанiї та отримувати їх частку (дивiденди);
5) одержувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Компанiї;
6) отримувати у разi лiквiдацiї Компанiї частину її майна або вартостi частини майна Компанiї, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що їм
належать;
7) розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному законодавством України та Статутом Компанiї;
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8) вимагати здiйснення обов'язкового викупу Компанiєю належних голосуючих акцiй у випадках i в порядку, передбаченому чинним
законодавством України;
9) вносити пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї.
Акцiонери Компанiї можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом Компанiї.
1) Найменування
Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром"
2) Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3) Код за ЄДРПОУ
13463115
4) Місцезнаходження
пл. Героїв Майдану, 1, м. Днiпро, Україна, 49600
5) Опис
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.
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства
1
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Рейтингове агенство "Експерт-Рейтинг"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Рейтингове агенство "Експерт-Рейтинг"

Ознака рейтингового
Дата визначення або
Рівень кредитного
агентства
оновлення рейтингової
рейтингу емітента або
(уповноважене,
оцінки емітента або
цінних паперів емітента
міжнародне)
цінних паперів емітента
2
3
4
уповноважене рейтингове Поновлення рейтингової
uaВ+
агентство
оцінки емітента
09.03.2017
уповноважене рейтингове Поновлення рейтингової
uaВВ
агентство
оцінки емітента
21.08.2017

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)
Відсоток акцій (часток,
Ідентифікаційний
паїв), які належать
Найменування юридичної особи
код юридичної
Місцезнаходження
засновнику та/або
засновника та/або учасника
особи засновника
учаснику (від загальної
та/або учасника
кількості)
01133, Україна, Київська обл., м. Київ, вул.
Фонд Державного майна України
00032945
0
Кутузова, 18,9
Органiзацiя орендарiв
49081, Україна, Дніпропетровська обл.,
Нижньоднiпровського
Iндустрiальний р-н, м. Днiпро, вул.
0
трубопрокатного заводу iменi Карла
Столєтова, 21
Лiбкнехта
Власники цiнних паперiв - 159
-, -, - р-н, -, 95,25
юридичних осiб
Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
Власники цiнних паперiв - 4 824 фiзичних осiб
4,75
Усього
100
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради, представник акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Храйбе Фадi Зейнович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
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5) Освіта
Вища. У 1997 роцi закiнчив Американський унiверситет в Бейрутi за спецiальнiстю Комп'ютерна iнженерiя та зв'язок та
здобув квалiфiкацiю бакалавр iнженерiї. У 2004 роцi закiнчив Бiзнес-школа INSEAD та здобув Ступiнь МВА.
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2017, обрано до наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Голова Наглядової ради: Голова Наглядової ради: органiзовує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради
та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та пiдписує їх;
органiзовує 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 органiв Товариства; пiдтримує постiйнi контакти з
iншими органами та посадовими особами органiв Товариства; укладає вiд iменi Товариства контракти з Головою та членами
Правлiння Товариства.Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто виконувати покладенi на них обов'язки. Члени Наглядової ради
не можуть передавати власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi
повноважень члена Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх
документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказiвки i
розпорядження, винесенi Головою Наглядової ради; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти
секретаря Наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 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,
особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю,
яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у
регулярнiй та особливiй iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в
зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання
матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно
надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 19.12.2017 року (протокол позачергових загальних зборiв №16), на пiдставi
Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про
обрання членом Наглядової ради, строком до наступних рiчних загальних зборiв. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про
Наглядову раду ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Наглядової ради обрано Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" представником акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 11 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 01.08.2011р. по 30.04.2013р. - ТОВ "Бостон Консалтинг Груп Україна", заступник директора;
2) з 20.05.2013р. по 31.03.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", комерцiйний директор;
3) з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "АРГО", старший вiце-президент з суднобудування та промислових
активiв;
4) з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордiк Ярдс", Генеральний директор;
5) з 20.01.2017р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Писаржевського, буд.1а, м.
Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33517151)
2) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (вул.
Винокурова, 4, м. Днiпро, 49051, Україна).
3) Член Ради Директорiв, головний виконавчий директор "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPE LIMITED) (Mykinon, 8, 1065, Nicosia,
Cyprus).
4) Директор НОРЗ АМЕРIКАН IНТЕРПАЙП, IНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.) (1800 West Loop South, Suite 1350 Houston,
Texas, 77027 - USA).
5) Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
(вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, Днiпропетровська область, 51200, Україна);
6) Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (вул.
Липова, 1, м. Днiпро, 49124, Україна).
7) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (пр. Трубникiв, 56, м
Нiкополь, Днiпропетровська область, 53201, Україна).
1) Посада
Член Наглядової ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єсаулов Геннадiй Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1951
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 роботи (років)
42
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7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з науково-дослiдних робiт та
технологiї процесiв Управлiння науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Служби операцiйного директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2017, обрано до наступних рiчних загальних зборiв
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. Члени Наглядової ради не можуть передавати
власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена
Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказiвки i розпорядження, винесенi Головою
Наглядової ради; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про
неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 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, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових
актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi,
Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 19.12.2017 року (протокол позачергових загальних зборiв №16), на пiдставi
Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про
обрання членом Наглядової ради, строком до наступних рiчних загальних зборiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 42 роки.
Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 1 (однiєї) шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає
0,00000025% статутного капiталу Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 16.10.2007р. по 10.02.2014р. - ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", директор;
2) з 11.02.2014г. по 29.02.2016р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", радник з виробництва, технологiї та якостi;
3) з 01.03.2016р. по 24.03.2016р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв
Апарата директора;
4) з 25.03.2016р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв
Управлiння науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Служби операцiйного директора;
5) з 25.03.2016р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор з науково-дослiдних робiт та
технологiї процесiв Апарата директора.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ"
(вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна);
2) за сумiсництвом обiймає посаду директора з науково-дослiдних робiт та технологiї процесiв Апарата директора ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна).
1) Посада
Член Наглядової ради - незалежний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабенко Володимир Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Вища. У 2001 роцi закiнчив Нiкопольський iнститут управлiння, бiзнесу та права за спецiальнiстю менеджмент органiзацiй та
здобув квалiфiкацiю менеджера, економiста
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння аналiтики i
планування Служби з продуктiв та ресурсiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2017, обрано до наступних рiчних загальних зборiв
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. Члени Наглядової ради не можуть передавати
10

власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена
Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказiвки i розпорядження, винесенi Головою
Наглядової ради; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про
неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 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, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових
актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi,
Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 19.12.2017 року (протокол позачергових загальних зборiв №16), на пiдставi
Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про
обрання членом Наглядової ради - незалежним директором, строком до наступних рiчних загальних зборiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 22 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 07.07.2008р. по 15.10.2013р. - спецiалiст з продукту Управлiння продуктами i ресурсами ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
2) з 16.10.2013р. по 07.01.2014р. - начальник вiддiлу бiзнес-аналiтики ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
3) з 08.01.2014р. по 24.04.2014р. - начальник вiддiлу бiзнес-аналiтики i планування ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
4) з 25.04.2014р. по 10.01.2017р. - начальник Управлiння аналiтики i планування Служби продажiв ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
5) з 11.01.2017р. по теперiшнiй час - начальник Управлiння аналiтики i планування Служби з продуктiв та ресурсiв ТОВ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА".
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1) Посада
Член Наглядової ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Брiдня Глiб Iгорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1988
5) Освіта
Вища. У 2011 роцi закiнчив Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка за спецiальнiстю облiк i аудит та
здобув квалiфiкацiю магiстр з облiку i аудиту
6) Стаж роботи (років)
6
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", Начальник Управлiння по роботi iз
зовнiшнiми органiзацiями Фiнансово-економiчної служби
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2017, обрано до наступних рiчних загальних зборiв
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. Члени Наглядової ради не можуть передавати
власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена
Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказiвки i розпорядження, винесенi Головою
Наглядової ради; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про
неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 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, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових
актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi,
Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 19.12.2017 року (протокол позачергових загальних зборiв №16), на пiдставi
Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про
обрання членом Наглядової ради, строком до наступних рiчних загальних зборiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
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Загальний стаж роботи 6 рокiв.
Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 1 (однiєї) шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає
0,00000025% статутного капiталу Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 01.09.2011р. по 02.09.2012р. - ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", аудитор 2 категорiї вiддiлу аудиту;
2) з 03.09.2012р. по 01.09.2013р. - ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", аудитор 3 категорiї вiддiлу аудиту;
3) з 02.09.2013р. по 05.09.2013р. - ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", провiдний аудитор вiддiлу аудиту;
4) з 09.09.2013р. по 24.04.2014р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу контроллiнгу продажiв;
5) з 25.04.2014р. по 10.01.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу контроллiнгу продажiв Управлiння аналiтики та
планування Служби продажiв;
6) з 11.01.2017р. по 28.02.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу контроллiнгу продажiв Управлiння аналiтики та
планування Служби по продуктам i ресурсам;
7) з 01.03.2017р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння по роботi iз зовнiшнiми органiзацiями
Фiнансово-економiчної служби.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ" (вул.
Винокурова, 4, м. Днiпро, 49051, Україна).
2) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКIСТЬ"
(вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна).
3) Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
(вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, Днiпропетровська область, 51200, Україна);
4) Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (вул.
Липова, 1, м. Днiпро, 49124, Україна).
1) Посада
Член Наглядової ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Морозов Денис Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Вища. У 2000 роцi закiнчив Днiпропетровський нацiональний унiверситет за спецiальнiстю iнформацiйнi системи в
менеджментi та здобув квалiфiкацiю магiстра.
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2017, обрано до наступних рiчних загальних зборiв
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. Члени Наглядової ради не можуть передавати
власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена
Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказiвки i розпорядження, винесенi Головою
Наглядової ради; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про
неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 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, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових
актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi,
Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 19.12.2017 року (протокол позачергових загальних зборiв №16), на пiдставi
Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про
обрання членом Наглядової ради, строком до наступних рiчних загальних зборiв.
Загальний стаж роботи 16 рокiв.
Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 73 (сiмдесяти трьох) шт. простих iменних акцiй Товариства, що
складає 0,00001825% статутного капiталу Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 02.03.2011р. по 22.07.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управлiння продуктами та ресурсами;
2) з 23.07.2013р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор;
3) з 03.02.2014р. по теперiшнiй час за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", радник з питань фiнансової полiтики;
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
12

1) директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро,
49005, Україна);
2) Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
(вул. Сучкова, 115, м. Новомосковськ, Днiпропетровська область, 51200, Україна);
3) член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (пр. Трубникiв, 56, м
Нiкополь, Днiпропетровська область, 53201, Україна);
4) член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ" - представник акцiонера ПрАТ
"ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (пр. Трубникiв, 56, м.Нiкополь, Днiпропетровська область, 53200, Україна);
5) член Ради Директорiв IНТЕРПАЙП ЮРОП СА (INTERPIPE EUROPE SA) (Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland);
6) член Ради Директорiв КЛВ-ВIЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) (Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland);
7) за сумiсництвом обiймає посаду радника з питань фiнансової полiтики ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна).
1) Посада
Член Наглядової ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Почекай Марина Вiталiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища. У 1997 роцi закiнчила Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю правознавство та здобула
квалiфiкацiю юриста.У 2001 роцi закiнчила Днiпропетровську академiю управлiння, бiзнесу та права за спецiальнiстю фiнанси та
здобула квалiфiка
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IстВан", начальник Управлiння забезпечення регiонального судового
захисту Департаменту правового забезпечення i захисту прав власностi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2017, обрано до наступних рiчних загальних зборiв
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. Члени Наглядової ради не можуть передавати
власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена
Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказiвки i розпорядження, винесенi Головою
Наглядової ради; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про
неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 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, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових
актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi,
Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 19.12.2017 року (протокол позачергових загальних зборiв №16), на пiдставi
Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про
обрання членом Наглядової ради, строком до наступних рiчних загальних зборiв.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Посадова особа є акцiонером ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 12 991 (дванадцяти тисяч дев'ятсот дев'яносто однiєї) шт.
простих iменних акцiй Товариства, що складає 0,00324775% статутного капiталу Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) З 04.03.2009р. по теперiшнiй час - ТОВ "IстВан", начальник Управлiння забезпечення регiонального судового захисту Департаменту
правового забезпечення i захисту прав власностi.
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1) Посада
Член Наглядової ради - незалежний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чебаненко Євгенiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
13

Вища. У 2000 роцi закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю правознавство та здобув
квалiфiкацiю юриста.
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", начальник претензiйно-позовного
вiддiлу Департаменту правового забезпечення.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2017, обрано до наступних рiчних загальних зборiв
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. Члени Наглядової ради не можуть передавати
власнi повноваження iншим особам, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена
Наглядової ради дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, та вказiвки i розпорядження, винесенi Головою
Наглядової ради; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти секретаря Наглядової ради про
неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi; 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, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових
актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у регулярнiй та особливiй iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до
засiдання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi,
Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Позачерговими загальними зборами Товариства вiд 19.12.2017 року (протокол позачергових загальних зборiв №16), на пiдставi
Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рiшення про
обрання членом Наглядової ради - незалежним директором, строком до наступних рiчних загальних зборiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 06.12.2012р. по 21.10.2015р. - начальник претензiйно-позовного вiддiлу Служби правового забезпечення ТОВ "IНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ";
2) з 22.10.2015р. по теперiшнiй час - начальник претензiйно-позовного вiддiлу Департаменту правового забезпечення ТОВ
"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ".
Посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посад не обiймає.
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Копаєв Євген Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
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 iнженер-металург.
6) Стаж роботи (років)
41
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", тимчасово
виконуючий обов'язки Голови Правлiння.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2015, 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. Члени Правлiння не можуть передавати власнi
повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень
Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та
Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у
засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числi в формi письмового опитування.
Повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть присутностi на засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) години до початку
засiдання iз зазначенням причини; 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
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iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та особливої iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до повноважень такого члена
Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати
та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Наглядовiй
радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 20 травня 2015 року (протокол засiдання Наглядової ради №446), на пiдставi Закону
України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання
Головою Правлiння Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 41 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 27.04.2009р. по 02.10.2011р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху №4;
2) з 03.10.2011р. по 07.01.2014р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"), начальник цеху нафтогазового
сортаменту;
3) з 08.01.2014р. по 16.03.2014р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Комплексу цехiв нафтогазового сортаменту;
4) з 17.03.2014р. по 15.01.2015р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", перший заступник Голови Правлiння;
5) з 16.01.2015р. по 19.05.2015р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння;
6) з 20.05.2015р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", Голова Правлiння.
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
Костенко Сергiй Олексiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Вища. У 1995 роцi закiнчив Державну металургiйну академiю України за спецiальнiстю металургiйне виробництво та здобув
квалiфiкацiю iнженер-механiк.
6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", головний
iнженер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2014, 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. Члени Правлiння не можуть передавати власнi
повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень
Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та
Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у
засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числi в формi письмового опитування.
Повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть присутностi на засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) години до початку
засiдання iз зазначенням причини; 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, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та особливої iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до повноважень такого члена
Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати
та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Наглядовiй
радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 15 квiтня 2014 року (протокол засiдання Наглядової ради №407), на пiдставi Закону
України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом
Правлiння Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 26 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 21.04.2010р. по 01.12.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"), начальник Ремонтного управлiння;
2) з 02.12.2013р. по 30.09.2014р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер;
3) з 01.10.2014р. по 12.05.2015р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування.
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4) з 13.05.2015р. по теперiшнiй час - ПрАТ "Нiкопольський ремонтний завод", Голова Правлiння;
5) з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з машинобудування.
6) з 04.10.2017р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер.
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
Водоп'ян Iгор Ростиславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища. У 1999 роцi закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю правознавство та здобув
квалiфiкацiю юрист.
6) Стаж роботи (років)
38
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", директор з
безпеки.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.12.2015, 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. Члени Правлiння не можуть передавати власнi
повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень
Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та
Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у
засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числi в формi письмового опитування.
Повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть присутностi на засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) години до початку
засiдання iз зазначенням причини; 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, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та особливої iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до повноважень такого члена
Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати
та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Наглядовiй
радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 10 грудня 2015 року (протокол засiдання Наглядової ради №467), на пiдставi Закону
України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом
Правлiння Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 38 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 01.09.2010р. по 27.05.2011р. - ТОВ "Унiплит", начальник служби економiчної безпеки;
2) з 01.06.2011р. по 16.11.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", директор з економiчної безпеки;
3) з 17.11.2015р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з безпеки;
4) з 11.11.2015р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провiдний спецiалiст вiддiлу з оптимiзацiї Служби
управлiння персоналом.
Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду провiдного спецiалiста вiддiлу з оптимiзацiї Служби управлiння персоналом
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Писаржевського, буд. 1а, м. Днiпро, 49005,
Україна).
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Сергiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища. У 2001 роцi закiнчив Нацiональну металургiйну академiю України за спецiальнiстю економiка пiдприємства та здобув
квалiфiкацiю магiстр економiки
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", начальник
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Управлiння проектної дiяльностi.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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. Члени Правлiння не можуть передавати власнi
повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень
Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та
Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у
засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числi в формi письмового опитування.
Повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть присутностi на засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) години до початку
засiдання iз зазначенням причини; 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, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та особливої iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до повноважень такого члена
Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати
та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Наглядовiй
радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
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 членом Правлiння
Товариства, на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 14.02.2007р. по 13.03.2011р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Управлiння проектної дiяльностi;
2) з 14.03.2011р. по 11.05.2011р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", виконуючий обов'язки директора з фiнансiв та економiки;
3) з 12.05.2011р. по 14.04.2016р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"), директор з фiнансiв та економiки;
4) з 03.08.2015р. по 14.04.2016р. - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", заступник директора з фiнансiв та економiки
Фiнансово-економiчної служби;
5) з 15.04.2016р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", заступник директора з фiнансiв та економiки Фiнансово-економiчної
служби;
6) з 15.04.2016р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з фiнансiв та економiки Служби директора з
фiнансiв та економiки;
7) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", директор.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) заступник директора з фiнансiв та економiки Фiнансово-економiчної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005, Україна; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33668606);
2) за сумiсництвом обiймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН" (вул.
Столєтова, 21, м. Днiпро, 49081, Україна).
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малий Iван Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1985
5) Освіта
Вища. У 2008 роцi закiнчив Приазовський державний технiчний унiверситет за спецiальнiстю обробка металiв тиском та
здобув квалiфiкацiю спецiалiста з обробки металiв тиском. У 2008 роцi закiнчив Приазовський державний технiчний унiверситет за
спецiальнiст
6) Стаж роботи (років)
9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", директор з
персоналу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.10.2014, 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. Члени Правлiння не можуть передавати власнi
повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень
Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та
Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у
засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числi в формi письмового опитування.
Повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть присутностi на засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) години до початку
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засiдання iз зазначенням причини; 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, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та особливої iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до повноважень такого члена
Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати
та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Наглядовiй
радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 09 жовтня 2014 року (протокол засiдання Наглядової ради №423), на пiдставi Закону
України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом
Правлiння Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 9 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 01.09.2010р. по 20.06.2011р. - ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь", начальник бюро рейкобалкового цеху вiддiлу мотивацiї
прокатного виробництва Управлiння мотивацiї персоналу;
2) з 15.11.2011р. по 30.06.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"), провiдний спецiалiст з заробiтних
плат та компенсацiй Вiддiлу з оплати працi;
3) з 01.07.2013р. по 06.04.2014р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Вiддiлу з оплати працi;
4) з 07.04.2014р. по 15.05.2014р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", тимчасово виконуючий обов'язки директора з персоналу;
5) з 16.05.2014р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з персоналу;
6) з 26.01.2016р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керiвник групи з оцiнки результатiв працi
персоналу Служби управлiння персоналом.
Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду керiвника групи з оцiнки результатiв працi персоналу Служби управлiння
персоналом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Писаржевського, буд. 1а, м. Днiпро,
49005, Україна).
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новохатнiй Володимир Акимович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1960
5) Освіта
Вища. У 1982 роцi закiнчив Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургiйний iнститут за
спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув квалiфiкацiю iнженер-металург
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", начальник
колесопрокатного цеху.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.06.2015, 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. Члени Правлiння не можуть передавати власнi
повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень
Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та
Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у
засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числi в формi письмового опитування.
Повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть присутностi на засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) години до початку
засiдання iз зазначенням причини; 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, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та особливої iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до повноважень такого члена
Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати
та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Наглядовiй
радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 11 червня 2015 року (протокол засiдання Наглядової ради №448), на пiдставi Закону
України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом
Правлiння Товариства на невизначений строк.
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Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 16.07.2008р. по теперiшнiй час - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"), начальник колесопрокатного
цеху.
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
Портретний Олег Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1962
5) Освіта
Вища. У 2011 роцi закiнчив Державний вищий навчальний заклад "Нацiональний гiрничий унiверситет" за спецiальнiстю
економiка пiдприємства та здобув квалiфiкацiю професiонал в галузi економiки, дослiдник.
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", директор з
адмiнiстративно-господарських питань.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2014, 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. Члени Правлiння не можуть передавати власнi
повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень
Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та
Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у
засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числi в формi письмового опитування.
Повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть присутностi на засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) години до початку
засiдання iз зазначенням причини; 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, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та особливої iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до повноважень такого члена
Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати
та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Наглядовiй
радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 15 квiтня 2014 року (протокол засiдання Наглядової ради №407), на пiдставi Закону
України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом
Правлiння Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 03.01.2013р. по 25.04.2013р. - ПАТ "Горлiвський машинобудiвник", керiвник Департаменту управлiння персоналом;
2) з 26.04.2013р. по 01.12.2013р. - ТОВ "НВК "Гiрничi машини", керiвник Департаменту координацiї дiяльностi пiдприємств Дивiзiон
очисного та прохiдницького обладнання;
3) з 02.12.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з адмiнiстративно-господарських питань.
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
Семешкiн Вiталiй Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1967
5) Освіта
Вища. У 1991 роцi закiнчив Марiупольський металургiйний iнститут за спецiальнiстю обробка металiв тиском та здобув
квалiфiкацiю iнженер-металург.
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", заступник
директора з якостi.
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8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.06.2015, 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. Члени Правлiння не можуть передавати власнi
повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень
Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та
Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у
засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числi в формi письмового опитування.
Повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть присутностi на засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) години до початку
засiдання iз зазначенням причини; 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, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та особливої iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до повноважень такого члена
Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати
та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Наглядовiй
радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 11 червня 2015 року (протокол засiдання Наглядової ради №448), на пiдставi Закону
України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом
Правлiння Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 34 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 03.10.2011р. по 03.06.2013р. - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"), заступник начальника (стан 140)
Цеху нафтогазового сортаменту;
2) з 03.02.2014р. по 16.03.2014р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник начальника комплексу з технологiї комплексу цехiв
нафтогазового сортаменту;
3) з 17.03.2014р. по 12.05.2014р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник комплексу цехiв нафтогазового сортаменту;
4) з 13.05.2014р. по 30.09.2014р. - ТОВ " IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник трубопрокатного цеху № 2;
5) з 01.10.2014р. по 09.09.2015р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник директора з якостi;
6) з 10.09.2015р. по 01.08.2017р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху №4;
7) з 02.08.2017р. по теперiшнiй час - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", заступник начальника трубопрокатного цеху №3 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
Соколова Iрина Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
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 роботи (років)
35
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", головний
бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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. Члени Правлiння не можуть передавати власнi
повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень
Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та
Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у
засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числi в формi письмового опитування.
Повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть присутностi на засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) години до початку
засiдання iз зазначенням причини; 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, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та особливої iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; контролювати
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пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до повноважень такого члена
Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати
та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Наглядовiй
радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
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 членом Правлiння
Товариства, на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 14.02.2007р. по теперiшнiй час - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер;
2) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", головний бухгалтер;
3) з 01.09.2015р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", консультант вiддiлу з оптимiзацiї дiяльностi
Служби управлiння персоналом.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) за сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН"
(вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, 49081, Україна);
2) за сумiсництвом обiймає посаду консультанта вiддiлу з оптимiзацiї дiяльностi Служби управлiння персоналом ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Писаржевського, буд. 1 а, м. Днiпро, 49005, Україна).
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Струс Володимир Миронович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища. У 1999 роцi закiнчив Нацiональну металургiйну академiю України за спецiальнiстю механiка та здобув квалiфiкацiю
iнженер-технолог. У 2002 роцi закiнчив Державний iнститут пiслядипломної освiти керiвникiв, спецiалiстiв металургiйного комплексу
Укра
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", головний
iнженер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.06.2015, 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. Члени Правлiння не можуть передавати власнi
повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень
Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та
Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у
засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числi в формi письмового опитування.
Повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть присутностi на засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) години до початку
засiдання iз зазначенням причини; 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, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та особливої iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до повноважень такого члена
Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати
та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Наглядовiй
радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 11 червня 2015 року (протокол засiдання Наглядової ради №448), на пiдставi Закону
України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом
Правлiння Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 25 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 01.06.2011р. по 30.08.2012р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", директор з виробництва;
2) з 31.08.2012р. по 04.02.2014р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник трубопрокатного цеху;
3) з 05.02.2014р. по 20.11.2014р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", головний iнженер;
4) з 21.11.2014р. по 15.03.2015р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху №4;
5) з 16.03.2015р. по 13.08.2017р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", головний iнженер;
7) з 14.08.2017р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник трубопрокатного цеху.
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Посадова особа обiймає посаду начальника трубопрокатного цеху ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (пр. Трубникiв, 56, м Нiкополь,
Днiпропетровська область, 53201, Україна).
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хвостов Денис Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1982
5) Освіта
Вища. У 2005 роцi закiнчив Харкiвський нацiональний унiверситет радiоелектронiки за спецiальнiстю радiотехнiка та здобув
квалiфiкацiю бакалавра з радiотехнiки. У 2008 роцi закiнчив Державний iнститут пiдготовки та перепiдготовки кадрiв промисловостi за
с
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", директор з
виробництва.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2014, 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. Члени Правлiння не можуть передавати власнi
повноваження iншим особам; при здiйсненнi повноважень члена Правлiння дотримуватись вимог чинного законодавства, положень
Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, Наглядовою радою та
Правлiнням Товариства, в т.ч. доручення, вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Правлiння Товариства; особисто брати участь у
засiданнях Правлiння та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються, в тому числi в формi письмового опитування.
Повiдомляти секретаря Правлiння про неможливiсть присутностi на засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 (три) години до початку
засiдання iз зазначенням причини; 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, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, 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; надавати Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у складi регулярної та особливої iнформацiї та
iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства, повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; контролювати
пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до повноважень такого члена
Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати
та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Наглядовiй
радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною.
Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 15 квiтня 2014 року (протокол засiдання Наглядової ради №407), на пiдставi Закону
України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства прийнято рiшення про обрання членом
Правлiння Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 16 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) 02.05.2011р. по 17.08.2012р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник вiддiлу планування, облiку та аналiзу виробництва;
2) 18.08.2012р. по 05.09.2012р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", помiчник генерального директора з виробничих питань;
3) з 06.09.2012р. по 22.01.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", начальник трубного цеху № 6;
4) з 23.01.2013р. по 13.06.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", помiчник генерального директора;
5) з 14.06.2013р. по 04.02.2014р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", директор з виробництва;
6) з 05.02.2014р. по 16.03.2014р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", помiчник Голови Правлiння;
7) з 17.03.2014р. по 29.02.2016р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з виробництва;
8) з 01.03.2016р. по 03.10.2016р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", заступник керiвника департаменту (трубна продукцiя) Департаменту
планування та пiдготовки графiкiв Управлiння ланцюга постачань Служби операцiйного директора;
9) з 02.03.2016р. по 03.10.2016р. - за сумiсництвом у ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", директор з виробництва Служби директора з
виробництва;
10) з 04.10.2016р. по 09.07.2017р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керiвник Департаменту управлiння замовленнями Управлiння
ланцюга постачань Служби операцiйного директора.
11) з 10.07.2017р. по теперiшнiй час - ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", заступник директора з виробництва.
Посадова особа обiймає посаду заступника директора з виробництва ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" (вул. Сучкова, 115, м.
Новомосковськ, Днiпропетровська область, 51200, Україна).
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Житченко Валентин Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1976
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5) Освіта
Вища. У 1998 роцi закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiальнiстю економiчна кiбернетика та здобув
квалiфiкацiю економiст-математик
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Економiчного управлiння
Фiнансово-економiчної служби.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016, 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, 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; пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї; видає та пiдписує витяги з протоколiв засiдань 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. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть передавати
власнi повноваження iншим особам, крiм члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена
Ревiзiйної комiсiї дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства, в тому числi вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Ревiзiйної комiсiї;
особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються.
Завчасно повiдомляти секретаря Ревiзiйної комiсiї про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням
причин вiдсутностi; 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, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 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; надавати
Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є
обов'язковою для розкриття у складi регулярної i особливої iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства,
повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до засiдання Ревiзiйної комiсiї, зокрема, знайомитися
з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати
консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню та аудиторам
Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства вiд 19.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв №21), на пiдставi Статуту та
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства прийнято рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї, строком на три роки. Вiдповiдно
до Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на засiданнi Ревiзiйної комiсiї обрано Головою Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 13.05.2011р. по 17.11.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", спецiалiст з продукту Управлiння продуктами та ресурсами;
2) з 18.11.2013р. по 06.04.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керiвник проектiв Фiнансового управлiння;
3) з 07.04.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби;
4) з 03.02.2014р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", заступник директора з фiнансiв та
економiки Фiнансово-економiчної служби.
Посадова особа за сумiсництвом обiймає посаду заступника директора з фiнансiв та економiки Фiнансово-економiчної служби
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (вул. Писаржевського, буд.1а, м. Днiпро, 49005,
Україна).
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бочановська Жанна Вячеславiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища. У 1997 роцi закiнчила Державну металургiйну академiю України за спецiальнiстю економiка пiдприємства та здобула
квалiфiкацiю iнженер-економiст.
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керiвник групи розрахунку оборотного циклу
Вiддiлу контролю оборотного капiталу Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016, 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. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть передавати
власнi повноваження iншим особам, крiм члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена
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Ревiзiйної комiсiї дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства, в тому числi вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Ревiзiйної комiсiї;
особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються.
Завчасно повiдомляти секретаря Ревiзiйної комiсiї про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням
причин вiдсутностi; 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, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 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; надавати
Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є
обов'язковою для розкриття у складi регулярної i особливої iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства,
повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до засiдання Ревiзiйної комiсiї, зокрема, знайомитися
з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати
консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню та аудиторам
Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства вiд 19.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв №21), на пiдставi Статуту та
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства прийнято рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї, строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 02.06.2006р. по 02.01.2012р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", економiст вiддiлу управлiння оборотними коштами Бюджетного
управлiння;
2) з 03.01.2012р. по 06.04.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник вiддiлу управлiння оборотними коштами Бюджетного
управлiння;
3) 07.04.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", керiвник групи розрахунку оборотного циклу Вiддiлу контролю
оборотного капiталу Економiчного управлiння Фiнансово-економiчної служби.
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
Рогачевський Iван Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1984
5) Освіта
Вища. У 2006 роцi закiнчив Нацiональний гiрничий унiверситет за спецiальнiстю гiрниче обладнання та здобув квалiфiкацiю
гiрничий iнженер-механiк
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провiдний спецiалiст Вiддiлу
контроллiнгу Фiнансово-економiчної служби.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016, 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. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть передавати
власнi повноваження iншим особам, крiм члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи - акцiонера; при здiйсненнi повноважень члена
Ревiзiйної комiсiї дотримуватись вимог чинного законодавства, положень Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi органами Товариства, в тому числi вказiвки i розпорядження, винесенi Головою Ревiзiйної комiсiї;
особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та висловлювати свою думку стосовно питань, що розглядаються.
Завчасно повiдомляти секретаря Ревiзiйної комiсiї про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням
причин вiдсутностi; 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, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 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; надавати
Товариству iнформацiю, яка вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є
обов'язковою для розкриття у складi регулярної i особливої iнформацiї та iнформацiї про випуск цiнних паперiв Товариства,
повiдомляти про змiни, що сталися в зазначенiй iнформацiї; завчасно готуватися до засiдання Ревiзiйної комiсiї, зокрема, знайомитися
з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi, отримувати
консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню та аудиторам
Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Рiчними загальними зборами Товариства вiд 19.04.2016 року (протокол рiчних загальних зборiв №21), на пiдставi Статуту Товариства
та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства прийнято рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї, строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 10 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 21.01.2008р. по 19.09.2013р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", економiст вiддiлу контроллiнгу Бюджетного управлiння
Фiнансово-економiчної служби;
2) з 20.09.2013р. по 30.06.2015р. - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ведучий спецiалiст вiддiлу контроллiнгу Бюджетного управлiння
Фiнансово-економiчної служби;
24

3) з 01.07.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провiдний спецiалiст вiддiлу контроллiнгу
Фiнансово-економiчної служби.
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) Ідентифікаційний код юридичної особи
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 роботи (років)
35
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", головний
бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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 роботи 35 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
1) з 14.02.2007р. по теперiшнiй час - ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер;
2) з 03.09.2013р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", головний бухгалтер;
3) з 01.09.2015р. по теперiшнiй час - за сумiсництвом у ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", консультант вiддiлу з оптимiзацiї дiяльностi
Служби управлiння персоналом.
Посадова особа обiймає посади у наступних пiдприємствах:
1) за сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН"
(вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, 49081, Україна);
2) за сумiсництвом обiймає посаду консультанта вiддiлу з оптимiзацiї дiяльностi Служби управлiння персоналом ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (вул. Писаржевського, буд. 1 а, м. Днiпро, 49005, Україна).
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
Посада
особи або повне
Ідентифікаційний код юридичної особи
найменування
юридичної особи
1
2
3
Голова Наглядової
Храйбе Фадi Зейнович
ради, представник
акцiонера "IНТЕРПАЙП
ЛIМIТЕД" (INTERPIPE
LIMITED)
Член Наглядової ради,
Єсаулов Геннадiй
акцiонер
Олександрович
Член Наглядової ради Бабенко Володимир
незалежний директор
Володимирович
Член Наглядової ради,
Брiдня Глiб Iгорович
акцiонер
Член Наглядової ради,
Морозов Денис
акцiонер
Володимирович
Член Наглядової ради,
Почекай Марина
акцiонер
Вiталiївна
Член Наглядової ради Чебаненко Євгенiй
незалежний директор
Володимирович
Голова Правлiння
Копаєв Євген
Миколайович
Член Правлiння
Костенко Сергiй
Олексiйович
Член Правлiння
Водоп'ян Iгор
Ростиславович
Член Правлiння
Кузьменко Сергiй
Володимирович
Член Правлiння
Малий Iван
Анатолiйович
Член Правлiння
Новохатнiй Володимир
Акимович
Член Правлiння
Портретний Олег
Iванович
Член Правлiння
Семешкiн Вiталiй
Iванович
Член Правлiння
Соколова Iрина
Володимирiвна
Член Правлiння
Струс Володимир
Миронович
Член Правлiння
Хвостов Денис
Володимирович
Голова Ревiзiйної комiсiї Житченко Валентин
Володимирович
Член Ревiзiйної комiсiї
Бочановська Жанна
Вячеславiвна
Член Ревiзiйної комiсiї
Рогачевський Iван
-

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейо-ва
ні іменні

Привілейо-ван
і на
пред'явника

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1

0,00000025

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,00000025

1

0

0

0

73

0,00001825

73

0

0

0

12 991

0,00324775

12 991

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

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

0

7

0,00000175

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Головний бухгалтер

Олександрович
Соколова Iрина
Володимирiвна

Усього

0

0

0

0

0

0

13 073

0,00326825

13 073

0

0

0
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VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким
належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
Ідентифікацій
Кількість за видами акцій
Від загальної
ний код
Найменування юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
кількості акцій (у
юридичної
Прості іменні
Привілейовані іменні
відсотках)
особи
"САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" /
НЕ186148
1065, Cyprus, - р-н, Nicosia,
240 000 007
60
240 000 007
0
"SALEKS INVESTMENTS LIMITED"
Mykinon, 8
"IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" / "INTERPIPE
НЕ170535
1065, Cyprus, - р-н, Nicosia,
87 361 849
21,8405
87 361 849
0
LIMITED"
Mykinon, 8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
33668606
49005, Україна,
48 360 910
12,0902
48 360 910
0
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП
Дніпропетровська обл.,
УКРАЇНА"
Жовтневий р-н, м. Днiпро,
вул. Писаржевського, 1-А
Від загальної
Кількість акцій (шт.)
кількості акцій (у
Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
відсотках)

Пр
Фiзичних осiб, якi б володiли 5 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства не має
Усього

0
375 722 766

0
93,9307

0
375 722 766

0
0
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Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

позачергові

X
19.04.2017
94,458
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. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення перевiрок
фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства у 2016 роцi.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
8. Затвердження основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Затвердження на 2017 рiк лiмiтiв надання Товариством фiнансових або майнових порук по
зобов'язанням третiх осiб.
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
14. Схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
15. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
16. Внесення змiн до Положення про загальнi збори Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї.
17. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї.
18. Внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
19. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї.
20. Внесення змiн до Кодексу корпоративного управлiння Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї.
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: Волкову Лiну Вiкторiвну; Васильєву Юлiю Леонiдiвну;
Ключник Ларису Миколаївну; Ключника Андрiя Iгоровича; Мачулiну Iрину Вiкторiвну; Петько Наталю
Юрiївну; Сапунову Iрину Павлiвну; Скрипник Ганну Олександрiвну; 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: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 781 763 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй.
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
виступаючим. 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 ставляться доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок секретарю зборiв iз
зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера (його представника). Питання мають
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бути сформульованi коротко та чiтко.
4. 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 5 -10 хвилин.
5. 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 рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з другого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 781 763 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй.
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:
1. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк.
2. Роботу Правлiння Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та
напрямам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
3. Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2017 роцi визначити:
1) виконання бюджету витрат на 2017 рiк;
2) досягнення зростання продуктивностi працi на 10% порiвняно з фактом 2016 року;
3) зниження фактичного рiвня залишкiв ТМЦ на 20% порiвняно з фактом 2016 року;
4) пiдвищення задоволеностi споживачiв за рахунок пiдвищення якостi продукцiї та технологiчних
процесiв:
- зниження рiвня загального вiдбракування на 18% порiвняно з результатами роботи за 2016 рiк;
- зниження рiвня рекламацiй на 20% порiвняно з фактом 2016 року;
- зниження витратного коефiцiєнту металу не менше нiж на 6 кг/т у порiвняннi з результатами роботи за
2016 рiк.
5) удосконалення Системи управлiння якiстю:
- розробка i впровадження програми заходiв щодо виконання вимог стандарту IATF 16949 при
виробництвi труб для машинобудування;
- впровадження вимог стандарту AAR М-1003 (2016);
- забезпечення вiдповiдностi Системи управлiння якiстю вимогам стандартiв ISO 9001, ДСТУ ISO 9001,
API Spec Q1, IRIS, RISAS, AAR M-1003.
6) розширення продуктового ряду та ринкiв збуту:
- освоєння виробництва колiсних пар;
- освоєння не менше 20 нових видiв трубної продукцiї;
- освоєння не менше 20 нових видiв залiзничної продукцiї.
7) здiйснення програми технiчної модернiзацiї:
- реалiзацiя проекту по модернiзацiї гiдропресу в ТПЦ №4;
- реалiзацiя проекту по модернiзацiї першої лiнiї термiчної обробки в ТПЦ №4;
- реалiзацiя проекту по колесопрокатному цеху.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з третього питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 769 218 голосiв, що складає 99,9967% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 12 545 голосiв, що складає 0,0033% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
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 Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 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 четвертого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 769 218 голосiв, що складає 99,9967% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 12 545 голосiв, що складає 0,0033% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
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"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
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. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведення перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
2. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з п'ятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 769 218 голосiв, що складає 99,9967% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 12 545 голосiв, що складає 0,0033% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
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 рiчний звiт Товариства, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.
2. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з шостого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 776 463 голосiв, що складає 99,9986% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 5 300 голосiв, що складає 0,0014% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
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. Не затверджувати порядок розподiлу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi отримано збиток у розмiрi 1 136 428 тис. грн.
2. Затвердити запропонований порядок покриття збиткiв:
- збитки 2016 року у розмiрi 1 136 428 тис. грн. покрити у вiдповiдностi до чинного законодавства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з сьомого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 762 766 голосiв, що складає 99,99494% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 18 955 голосiв, що складає 0,00504%
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 42 голосiв, що складає 0,00001% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
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:
Затвердити основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2017 рiк:
- обсяг реалiзацiї продукцiї - 339,5 тис. тонн;
- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 7,7 млрд.грн.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з восьмого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 776 463 голосiв, що складає 99,9986% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
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зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 5 300 голосiв, що складає 0,0014% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
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:
Припинити повноваження наступних членiв Наглядової ради Товариства:
1. Розенберга Олега Iгоровича;
2. Морозова Дениса Володимировича;
3. Палiя Максима Орестовича;
4. Єсаулова Геннадiя Олександровича;
5. Ткаченко Наталiї Миколаївни;
6. Лонгобардо Мауро;
7. Почекай Марини Вiталiївни.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з дев'ятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 776 463 голосiв, що складає 99,9986% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 5 300 голосiв, що складає 0,0014% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
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:
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:
1. Почекай Марина Вiталiївна.
2. Єсаулов Геннадiй Олександрович.
3. Морозов Денис Володимирович.
4. Ткаченко Наталiя Миколаївна.
5. Брiдня Глiб Iгорович.
6. Храйбе Фадi Зейнович - представник акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED).
7. Лонгобардо Мауро.
Пiдсумки кумулятивного голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних
загальних зборах з пiдрахунку голосiв з десятого питання порядку денного: кiлькiсть голосiв, поданих ЗА
кандидата Храйбе Фадi Зейновича - представника акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPЕ
LIMITED)- 375 722 766; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Морозова Дениса Володимировича - 375
740 329; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Брiдню Глiба Iгоровича - 375 740 329; кiлькiсть голосiв,
поданих ЗА кандидата Почекай Марину Вiталiївну - 376 019 623; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата
Єсаулова Геннадiя Олександровича - 375 741 439; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Ткаченко
Наталiю Миколаївну - 375 740 329; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Лонгобардо Мауро - 375 722
766. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 44 760. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за
бюлетенями, визнаними недiйсними - 0.
ХI. З одинадцятого 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 одинадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 776 463 голосiв, що складає 99,9986% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 5 300 голосiв, що складає 0,0014% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
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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
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити на 2017 рiк лiмiт надання Товариством порук по зобов'язанням третiх осiб у розмiрi, що не
перевищує 2 900 000 000 гривень.
2. Затвердити, що зазначений вище лiмiт застосовується до порук, якi надаються Товариством у 2017
роцi. Поруки, наданi до 1 сiчня 2017 року та якi дiють протягом 2017 року, не повиннi враховуватись при
розрахунку використання лiмiту порук у 2017 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"; 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 СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH); Iнтерпайп М.I
ФЗI (Interpipe M.E FZE); ТОВ "IНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"; ТОВ "IНТЕРПАЙП-М".
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з дванадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 723 918 голосiв, що складає 99,9846% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 57 845 голосiв, що складає 0,0154% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ХIII. З тринадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у
перiод з 19.04.2017р. до 19.04.2018р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких
становить 10 i бiльше вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк:
- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна
перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного правочину не повинна
перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000
тис.грн.;
- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв Товариства з метою
забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину
не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або
зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не
повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги та/або позичок, вартiсть
кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до кредитних договорiв
(договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про надання банкiвських послуг тощо), вартiсть
кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв застави
та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв поруки,
вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв щодо
виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна
перевищувати 5 985 000 тис.грн.
При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв, не може перевищувати 5 985
000 тис.грн.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв по першiй частинi проекту рiшення з тринадцятого питання порядку денного: Загальна
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" - 375 723 918 голосiв, що складає 99,9846% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 57 845
голосiв, що складає 0,0154% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв
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акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв
акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у
перiод з 19.04.2017р. до 19.04.2018р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких
становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi
Товариства за 2016 рiк:
- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна
перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного правочину не повинна
перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000
тис.грн.;
- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв Товариства з метою
забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину
не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або
зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не
повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги та/або позичок, вартiсть
кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до кредитних договорiв
(договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про надання банкiвських послуг тощо), вартiсть
кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв застави
та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв поруки,
вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв щодо
виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна
перевищувати 7 200 000 тис.грн.
При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв не може перевищувати 7 200 000
тис.грн.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв по другiй частинi проекту рiшення з тринадцятого питання порядку денного: Загальна
кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 397 828 622; "ЗА" - 375 723 918 голосiв, що складає 94,4437% голосiв
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "ПРОТИ" - 57 845 голосiв, що складає 0,0145% голосiв акцiонерiв вiд
їх загальної кiлькостi; "УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної
кiлькостi; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0%
голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
Рiшення прийняте 94,4437% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
ХIV. З чотирнадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №653090049 вiд 26.12.2008р.,
укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Комiтента, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi
Комiсiонера, предметом яких є реалiзацiя продукцiї, загальна вартiсть яких за перiод з 1 сiчня 2016 року
по 31 грудня 2016 року включно складає 1 200 413 283,11 гривень, що становить 10,0201% вартостi
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
2. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №653090051 вiд 26.12.2008р.,
укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Комiтента, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi
Комiсiонера, предметом яких є реалiзацiя продукцiї, загальна вартiсть яких за перiод з 1 сiчня 2016 року
по 31 грудня 2016 року включно складає 1 610 694 987,39 гривень, що становить 13,4448% вартостi
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
3. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №653090052 вiд 26.12.2008р., укладенi
мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi Покупця,
предметом яких є постачання трубної продукцiї, загальна вартiсть яких за перiод з 1 сiчня 2016 року по
31 грудня 2016 року включно складає 1 235 477 415,55 гривень, що становить 10,3127% вартостi активiв
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
4. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №253/14/595141784 вiд 24.12.2014р.,
укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi
Продавця, предметом яких є купiвля-продаж металопродукцiї, загальна вартiсть яких за перiод з 1 сiчня
2016 року по 31 грудня 2016 року включно складає 2 320 863 332,84 гривень, що становить 19,3726%
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з чотирнадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 327 363 008 голосiв, що складає 87,1152% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 57 845 голосiв, що складає 0,0154% голосiв
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акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 48 360 910 голосiв, що складає 12,8694% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями,
визнаними недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв незаiнтересованих акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у загальних зборах та яким належать голосуючi з цього питання акцiї.
ХV. З п'ятнадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердити їх.
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту
Товариства.
3. Доручити Володько Ользi Олександрiвнi здiйснити усi необхiднi заходи, пов'язанi з державною
реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством
України, для чого Головi Правлiння Товариства видати Володько Ользi Олександрiвнi вiдповiдну
довiренiсть.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з п'ятнадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 776 463 голосiв, що складає 99,9986% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 5 300 голосiв, що складає 0,0014% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ХVI. З шiстнадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Внести змiни до Положення про загальнi збори Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї
та затвердити їх.
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Положення про
загальнi збори Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з шiстнадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 776 463 голосiв, що складає 99,9986% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 5 300 голосiв, що складає 0,0014% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ХVII. З сiмнадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї
та затвердити їх.
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Положення про
Наглядову раду Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з сiмнадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 776 463 голосiв, що складає 99,9986% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 5 300 голосiв, що складає 0,0014% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ХVIII. З вiсiмнадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
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1. Внести змiни до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та
затвердити їх.
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Положення про
Правлiння Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з вiсiмнадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 763 918 голосiв, що складає 99,9953% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 17 845 голосiв, що складає 0,0047% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ХIХ. З дев'ятнадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї та затвердити їх.
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Положення про
Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з дев'ятнадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 776 463 голосiв, що складає 99,9986% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 5 300 голосiв, що складає 0,0014% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
ХХ. З двадцятого питання порядку денного
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Внести змiни до Кодексу корпоративного управлiння Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї та затвердити їх.
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Кодексу
корпоративного управлiння Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах з
пiдрахунку голосiв з двадцятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 781 763; "ЗА" 375 776 463 голосiв, що складає 99,9986% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 5 300 голосiв, що складає 0,0014% голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у
голосуваннi" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
недiйсними" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй.
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
19.12.2017
94,448
Позачерговi 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. Затвердження порядку проведення загальних зборiв Товариства.
3. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
5. 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.
6. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй
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редакцiї.
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: Волкову Лiну Вiкторiвну; Васильєву Юлiю Леонiдiвну;
Ключник Ларису Миколаївну; Ключника Андрiя Iгоровича; Голiкову Лiлiю Юрiївну; Петько Наталю
Юрiївну; Скрипник Ганну Олександрiвну; 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: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 746 828; "ЗА" 375 746 828 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй.
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
виступаючим. 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 ставляться доповiдачам в письмовiй формi шляхом подання записок секретарю зборiв iз
зазначенням найменування чи прiзвища, iм'я, по батьковi акцiонера (його представника). Питання мають
бути сформульованi коротко та чiтко.
4. 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 5 -10 хвилин.
5. 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: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 746 828; "ЗА" 375 746 828 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй.
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:
Припинити повноваження наступних членiв Наглядової ради Товариства:
1. Храйбе Фадi Зейновича - представника акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED);
2. Морозова Дениса Володимировича;
3. Брiднi Глiба Iгоровича;
4. Єсаулова Геннадiя Олександровича;
5. Ткаченко Наталiї Миколаївни;
6. Лонгобардо Мауро;
7. Почекай Марини Вiталiївни.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з третього питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 746 828; "ЗА" 375 746 828 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
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голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй.
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:
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:
1. Храйбе Фадi Зейнович - представник акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED);
2. Чебаненко Євгенiй Володимирович - незалежний директор;
3. Бабенко Володимир Володимирович - незалежний директор;
4. Почекай Марина Вiталiївна;
5. Морозов Денис Володимирович;
6. Брiдня Глiб Iгорович;
7. Єсаулов Геннадiй Олександрович.
Пiдсумки кумулятивного голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на
позачергових загальних зборах з пiдрахунку голосiв з четвертого питання порядку денного: кiлькiсть
голосiв, поданих ЗА кандидата Храйбе Фадi Зейновича - представника акцiонера "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД"
(INTERPIPЕ LIMITED) - 375 759 464; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Морозова Дениса
Володимировича - 375 741 599; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Брiдню Глiба Iгоровича - 375 741
599; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Чебаненко Євгенiя Володимировича - незалежного
директора - 375 741 649; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Єсаулова Геннадiя Олександровича 375 741 599; кiлькiсть голосiв, поданих ЗА кандидата Почекай Марину Вiталiївну - 375 741 619; кiлькiсть
голосiв, поданих ЗА кандидата Бабенко Володимира Володимировича - незалежного директора - 375
741 626. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за
бюлетенями, визнаними недiйсними - 18 641.
V. З п'ятого 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 п'ятого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 746 828; "ЗА" 375 746 828 голосiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв,
що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв, що
складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй.
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. Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї
та затвердити їх.
2. Доручити головi та секретарю загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Положення про
Наглядову раду Товариства.
Результати голосування вiдповiдно до Протоколу про пiдсумки голосування на позачергових загальних
зборах з пiдрахунку голосiв з шостого питання порядку денного: Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй - 375 746 828; "ЗА" 375 744 230 голосiв, що складає 99,9993% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй; "УТРИМАЛОСЬ" - 2
598 голосiв, що складає 0,0007% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах
та є власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй; "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0
голосiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй.
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
У звітному періоді
за
за
за простими
за простими
привілейовани
привілейовани
акціями
акціями
ми акціями
ми акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
0
0
0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів,
0
0
0
0
грн.
Дата складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через
депозитарну систему із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення
дивідендів безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених дивідендів на
відповідну дату
Опис
На рiчних загальних зборах Товариства, що вiдбулися 19 квiтня 2016 року (протокол №21 вiд 19.04.2016
року), прийнято рiшення: Не затверджувати порядок розподiлу прибутку у зв'язку з тим, що за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi отримано збиток у розмiрi 809
727 тис. грн.
Протягом 2016 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 29 961 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот шiстдесят одна) гривня дивiдендiв.
На рiчних загальних зборах Товариства, що вiдбулися 19 квiтня 2017 року (протокол №22 вiд 19.04.2017
року), прийнято рiшення: Не затверджувати порядок розподiлу прибутку у зв'язку з тим, що за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi отримано збиток у розмiрi 1
136 428 тис. грн.
Протягом 2017 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 4 380 (чотири тисячi триста вiсiмдесят) гривень дивiдендiв.
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
фізичної особи
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
34412655
Місцезнаходження
01033, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.
Київ, вул. Саксаганського, 36-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №263418
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 498-53-74
Факс
498-53-74
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну
дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи (зберiгача цiнних паперiв).
Опис
Обслуговування рахункiв у цiнних паперах
власникiв
акцiй
Товариства
здiйснюється
зберiгачем на пiдставi Договору про вiдкриття
рахункiв у цiнних паперах.
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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.
Київ, вул. Саксаганського, 36-Б
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
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Опис

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.

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

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".

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 інший документ

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО"
Акціонерне товариство
14352406
01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.
Київ, вул. Мечникова, 3
70
Нацiональний банк України
28.07.2009
(044) 593-83-62
593-85-55
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
04071, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Нижнiй
Вал, 17/8
(044) 591-04-04
482-52-07
Юридична особа, яка здiйснює професiйну
дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Обслуговування випуску цiнних паперiв ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" здiйснюється на пiдставi
Договору про обслуговування випускiв цiнних
паперiв.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Альфа Страхування"
Акціонерне товариство
30968986
02160, Україна, Київська обл., Днiпровський р-н, м.
Київ, пр. Соборностi, 19
АЕ №522523
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
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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

14.08.2014
(044) 499-77-60
499-77-62
Юридична особа, що надає страховi послуги
Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне
страхування
майна
ПрАТ
"СК
"Альфа
Страхування" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
послуги по страхуванню майна.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Альфа Страхування"
Акціонерне товариство
30968986
02160, Україна, Київська обл., Днiпровський р-н, м.
Київ, пр. Соборностi, 19
АЕ №522510
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
14.08.2014
(044) 499-77-60
499-77-62
Юридична особа, що надає страховi послуги
Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне
страхування
майна
ПрАТ
"СК
"Альфа
Страхування" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
послуги по страхуванню майна.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА
ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП " Днiпропетровська
обласна дирекцiя
Акціонерне товариство
24175269
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
Шевченкiвський р-н, м. Днiпро, вул.
Старокозацька, 7
АВ №483133
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України
01.10.2009
(056) 371-23-73
371-23-78
Юридична особа, що надає страховi послуги
Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне
страхування майна ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА
IНШУРАНС ГРУП" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
послуги по страхуванню майна.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА
ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП " Днiпропетровська
обласна дирекцiя
Акціонерне товариство
24175269
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
Шевченкiвський р-н, м. Днiпро, вул.
Старокозацька, 7
АВ №483129
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України
01.10.2009
(056) 371-23-73
371-23-78
Юридична особа, що надає страховi послуги
Товариству
На пiдставi укладеного договору про добровiльне
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страхування майна ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА
IНШУРАНС ГРУП" надає ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"
послуги по страхуванню майна.
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

Приватне акцiонерне товариство "Українська
пожежно-страхова компанiя" - Лiвобережна фiлiя
Днiпропетровського обласного управлiння
Акціонерне товариство
33231605
49081, Україна, Дніпропетровська обл.,
Амур-Нижньоднiпровський р-н, м. Днiпро, пр.
Слобожанський, 1
АЕ №641976
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
25.06.2015
(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 " Лiвобережна фiлiя
Днiпропетровського обласного управлiння" надає
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги по страхуванню
майна.
Приватне акцiонерне товариство "Українська
пожежно-страхова компанiя" - Лiвобережна фiлiя
Днiпропетровського обласного управлiння
Акціонерне товариство
33231605
49081, Україна, Дніпропетровська обл.,
Амур-Нижньоднiпровський р-н, м. Днiпро, пр.
Слобожанський, 1
АЕ №641967
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
25.06.2015
(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 " Лiвобережна фiлiя
Днiпропетровського обласного управлiння" надає
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" послуги по страхуванню
майна.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАГ-АУДИТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
31217385
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
Шевченкiвський р-н, м. Днiпро, вул. Андрiя Фабра,
17 оф. 8
4014
Аудиторська палата України
21.06.2007
(0562) 341-597
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає
аудиторськi послуги емiтенту
На пiдставi укладеного договору надає послуги з
виконання аудиту консолiдованої фiнансової
звiтностi станом на 31.12.2017р. за перiод з
01.01.2017р. по 31.12.2017р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
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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

"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
33517151
49005, Україна, Дніпропетровська обл., Соборний
р-н, м. Днiпро, вул. Писаржевського, 1-А
)0562) 333-793
389-582
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
претензiйно-позовної роботи з окремих угод, в т.ч.
представництво iнтересiв Товариства у судових
органах, органах виконавчої служби та iн.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
Найменування органу, що
реєстрації
реєстрацію
зареєстрував випуск
випуску
випуску
1
2
3
18.05.2010
201/1/10
Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис

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

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). 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
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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 органiзацiйно-правової форми).
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".
В 2010 роцi розпочато випуск безшовних труб iз захисним антикорозiйним покриттям зовнiшньої поверхнi, яке наноситься новою
установкою фарбування виробництва компанiї Venjakob (Нiмеччина).
У 2012 роцi закрили мартенiвський цех у зв'язку з пуском електросталеплавильного заводу ТОВ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
ДНIПРОСТАЛЬ".
У 2013 роцi введено в експлуатацiю два пильних комплекса "Linsinger", якi пiдвищили якiсть обробки труб та колiс.
У 2017 роцi освоєно виробництво нових продуктiв: обсаднi труби з премiальним з'єднанням UPJ-M та колiснi пари. Товариство в 2017
роцi отримало лiцензiю на поставку газу
У свiтi використовується продукцiя ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" на таких об'єктах:
- станцiї метро у Досi (Катар), в Ер-Рiядi (Саудовська Аравiя);
- свердловини на родовищах Гюнешлi, Нафтовi каменi, Карадаг, Пiраллахi;
- суднобудiвнi проекти Fincantieri;
- трубопроводи в Iраку, Muscat-Sohar (Оман);
- нафтовi та газовi свердловини в долинi Сан-Хоакiн (США);
- штучний острiв з найбiльшим колесом огляду у свiтi (ОАЕ);
- супертанкери (Бахрейн);
- золотоноснi родовища (Турцiя).
Сьогоднi ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за рiвнем своєї технiчної оснащеностi є сучасним пiдприємством, що вiдповiдає вимогам
загальносвiтових стандартiв.
Протягом звiтного перiоду рiшень про злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл не 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.
Товариство має у своєму складi:
1. Апарат Голови Правлiння
2. Служба директора з виробництва до складу якої входять чотири товаровиробничих цехiв: колесопрокатний цех, трубопрокатний цех
№3, трубопрокатний цех №4 та трубопрокатний цех №5, а також цех пiдготовки металургiйного виробництва, вiддiл металу; вiддiл
вiдвантаження та виробничий вiддiл.
Функцiї основних цехiв:
- колесопрокатний цех (КПЦ) - виготовляє суцiльнокатанi колеса, бандажi (локомотивнi, трамвайнi, для вузької колiї, для
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метрополiтену), центри для тепловозiв та електровозiв, 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;
- трубопрокатний цех №4 - виготовляє гарячекатанi труби 168-426 мм загального призначення, для магiстральних трубопроводiв,
обсаднi рiзних типiв 168 - 339 мм, в тому числi високопробнi труби, якi використовуються в газовiй i нафтовiй промисловостi для
глибоких i дуже глибоких свердловин; муфти для обсадних труб та перехiдники.
- трубопрокатний цех №5 - виготовляє труби загального призначення, нафтопровiднi, обсаднi труби в сортаментi 73-168 мм iз
вуглеводистих i низьколегованих сталей; муфти для обсадних труб та перехiдники.
3. Служба директора з якостi та технологiї до складу якої входять вiддiл засобiв неруйнуючого контролю; вiддiл технiчного контролю;
центральна випробувальна лабораторiя; центральна заводська лабораторiя; центральна лабораторiя метрологiї; технiчний вiддiл та
вiддiл з розробки i налаштування управляючих програм.
Основними функцiями служби є забезпечення функцiонування та постiйного покращення Системи управлiння якiстю на заводi, а також
забезпечення нормативною, технологiчною та метрологiчною пiдготовками виробництва, реалiзацiя комплексних програм з усiх
напрямкiв розробки та впровадженню нових видiв продукцiї, пiдвищення якостi продукцiї, що випускається, удосконаленням технологiї
виробництва i скорочення витрат основної сировини та матерiалiв.
5. Служба головного iнженера до складу якої входять служба головного енергетика: теплотехнiчна лабораторiя, електротехнiчна
лабораторiя та цех енергозабезпечення; ремонтне управлiння: вiддiл модернiзацiї устаткування; вiддiл бюджетування ремонтiв; цех
ремонту промислової електронiки, цех з ремонту електроустаткування, цех з ремонту механiчного устаткування, центр засобiв зв'язку.
Основними функцiями служби є забезпечення заводу усiма видами енергiї, своєчасного ремонту електро- та механоустаткування,
електроустановок, повiтряних та кабельних мереж, реалiзацiя план-графiка проведення ремонтно-будiвельних заходiв, безперебiйної
роботи засобiв зв'язку та систем сигналiзацiї.
6. Служба начальника управлiння по промисловiй безпецi, охоронi працi i довкiлля до складу якої входять вiддiл охорони працi; вiддiл
екологiї та промислової санiтарiї; об'єктова пожежно-газорятiвна служба. Основними функцiями управлiння є 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.
7. Служба директора з персоналу до складу якої входять вiддiл кадрiв, 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.
8. Служба комерцiйного директора до складу якої входять вiддiл матерiально-технiчного забезпечення; складське господарство; група
реалiзацiї проектiв; транспортне управлiння: автотранспортний та залiзничний цехи.
Основними функцiями служби є органiзацiя та контроль забезпечення заводу матерiалами, сировиною, ГСМ, обладнанням,
запасними частинами, реалiзацiя iнвестицiйних заходiв вiдповiдно виробничої програми, органiзацiя вивантаження та зберiгання ТМЦ
на складах.
9. Служба директора з фiнансiв та економiки до складу якої входять пiдроздiли головного бухгалтера: вiддiл по бухгалтерському облiку
i формуванню мiжнародної звiтностi, вiддiл по облiку виробничої собiвартостi, вiддiл податкового облiку i планування; фiнансовий та
економiчний вiддiл.
Основними функцiями служби є органiзацiя економiчної та фiнансової роботи Товариства, дотримання єдиних методологiчних основ
ведення бухгалтерського облiку.
10. Служба директора з безпеки до складу якої входять вiддiл охорони та пропускного режиму; контрольно-аналiтичний вiддiл;
оперативний вiддiл; юридичний вiддiл.
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.
11. Служба директора з адмiнiстративно-господарських питань до складу якої входять база вiдпочинку "Перлина", палац культури
"Металург", дитячий оздоровчий табiр, музей, вiддiл загальногосподарської та адмiнiстративної дiяльностi, 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.
12. Комплекс з машинобудування до складу якого входять вiддiл планування, контролю та аналiзу виробництва, вiддiл
конструкторсько-технологiчного супроводження та ремонтно-механiчний цех.
Основними функцiями комплексу є виробництво вагонних осей i колiсних пар. Стабiльне i рацiональне завантаження машинобудiвних
потужностей пiдприємства; зниження витрат на придбання запасних частин, прокатного iнструменту, змiнного устаткування i
забезпечення ними пiдроздiлiв заводу; зниження собiвартостi виготовленої продукцiї, пiдвищення її якостi; виконання виробничої
програми в рамках бюджету з найменшими витратами матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду:
1. У пiдпорядкування головному iнженеру зi служби директора з безпеки перейшов центр засобiв зв'язку.
У вiдповiдностi до Статуту до складу Товариства без права юридичної особи з правом вiдкриття поточних або розрахункових рахункiв
входить:
ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ - Полiклiнiка ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", мiсцезнаходження: Україна, 49081, м. Днiпро, вул. Столєтова, 11.
В межах реалiзацiї соцiальної програми Товариство здiйснює медичне обслуговування робiтникiв та ветеранiв Товариства з метою
збереження та укрiплення здоров'я персоналу, надає амбулаторно-полiклiнiчну допомогу працiвникам та ветеранам Товариства,
працiвникам пiдприємств та установ, з якими укладенi договори, здiйснює платну консультативно-дiагностичну i лiкувальну допомогу
населенню, незалежно вiд територiальної належностi та мiсця роботи.
Завдяки сучаснiй матерiально-технiчнiй базi, оснащенню дiагностичним обладнанням i висококвалiфiкованим персоналом полiклiнiка
має можливiсть надавати медичну допомогу на рiвнi європейських стандартiв.
Товариством створенi та дiють наступнi дочiрнi пiдприємства:
1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вапняна фабрика", мiсцезнаходження: 49081, Україна, м. Днiпро, вул. Столєтова, 21.
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. Днiпро, вул. Столєтова, 21.
Основним видом дiяльностi ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" є виробництво колiсної продукцiї.
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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 2017 рiк склала 4623 чол., в т.ч. чисельнiсть вiдокремленого
пiдроздiлу Полiклiнiка ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" - 168 чол.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2017 рiк у порiвняннi з 2016 роком зросла на 179 одиниць в зв'язку зi збiльшенням обсягiв
виробництва.
Кiлькiсть позаштатних осiб, якi працюють за сумiсництвом - 75 чол., в т.ч. працiвники вiдокремленого пiдроздiлу Полiклiнiка ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" - 9 чол.
Кiлькiсть осiб якi, працюють на умовах неповного робочого часу (за власним бажанням) - 66 чол.
Фонд оплати працi за звiтний рiк склав 519 238,1 тис.грн. Фонд оплати працi в звiтному роцi збiльшився на 43% вiдносно
попереднього року за рахунок планового збiльшення доходу працiвникiв у серпнi 2017 р.
КАДРОВА ПОЛIТИКА ТОВАРИСТВА
Кадрова полiтика товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб пiдприємства 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
розпорядне-органiзацiйних документах керiвництва пiдприємства. Вiдповiдно, на пiдприємствi плануються та здiйснюються заходи з
залучення, закрiплення та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.
Кадровою службою пiдприємства встановленi та пiдтримуються зв'язки iз загальноосвiтнiми, професiйно-технiчними та вищими
учбовими закладами, спецiалiзованими закладами фахової пiдготовки та працевлаштування.
Для учнiв та студентiв щорiчно влаштовуються ознайомчi екскурсiї на пiдприємство. За вiдповiдними договорами та домовленостями
учнi ПТУ та студенти вузiв залучаються до проходження на пiдприємствi учбово-виробничої практики (у 2017 р. - 513 осiб) - з
можливiстю отримати пiд час практики робiтничу професiю, попрацювати за обраною спецiальнiстю, додатково заробити у вiльний вiд
навчання час.
Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам на пiдприємствi проводиться планомiрна робота по
пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв. Ця робота здiйснюється як безпосередньо на пiдприємствi, так i у стороннiх закладах фахової
освiти.
У власному учбовому центрi товариства працюють постiйно-дiючi та цiльовi курси пiдвищення квалiфiкацiї, на яких у 2017 роцi
пiдвищено квалiфiкацiю 600 працiвникiв. Iще 996 працiвникiв пройшли навчання у закладах ТОВ "УК" "Днiпробут", ДП "Приднiпровский
эксперно-технiчний центр", ДП "Головний навчально-методичний центр Держпрацi" та iншi.
Протягом 2017 року 31 робiтникам-учням вперше присвоєнi квалiфiкацiйнi розряди, 95 робiтникам був пiдвищений квалiфiкацiйний
розряд, 494 працiвника опанували другу професiю.
З метою заохочення чинних працiвникiв, перед усiм - молодi, до професiонального самовдосконалення регулярно проводяться
конкурси-змагання за звання "кращий за професiєю", у 2017 роцi по 15 професiям. Переможцi та учасники таких конкурсiв отримують
не тiльки вiдповiдну матерiальну винагороду, але й певнi гарантiї професiйного зросту, усi iншi учасники - неабиякi мотиви для
подальшого поглиблення професiйної майстерностi.
На заводi затверджена i дiє система безупинного 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, завод, в цiлому, має необхiдну
учбово-матерiальну базу; у повному обсязi забезпечений необхiдними навчальними планами i програмами, наочними 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 2014 роцi заводу виданi Лiцензiї на право пiдготовки,
перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.
При навчаннi робiтникiв професiям, якi контролюються органами Держпроммiськ нагляду, застосовується тiльки курсова форма
пiдготовки. Для проведення навчання в цих групах залучаються викладачi, якi пройшли спецiальне навчання й атестованi на знання
вiдповiдних Правил, вiдповiдно до вимог Типового положення про навчання питанням охорони працi.
Професiйна пiдготовка здiйснюється по навчальних робочих програмах, якi оновлюються 1 раз у п'ять рокiв провiдними заводськими
спецiалiстами на пiдставi типових Мiнiстерських програм. Робочi навчальнi програми затверджуються головним iнженером заводу.
Як iнструкторiв виробничого навчання залучають висококвалiфiкованих робiтникiв, що мають стаж роботи з професiї не менше 3-х
рокiв. Як викладачiв теоретичного навчання залучаються висококвалiфiкованi фахiвцi, керiвники, майстри, якi мають профiльну вищу
освiту, стаж роботи з профiлю виробництва - не менше 3-х рокiв, що пройшли навчання психолого-педагогiчного мiнiмуму й атестованi
з питання охорони працi.
Усi навчальнi програми для пiдготовки персоналу пiдприємства мають роздiли "Охорона працi", "Система керування якiстю", "Система
екологiчного менеджменту".
На заводi дiє затверджена Полiтика в областi якостi. Весь персонал цехiв i структурних пiдроздiлiв заводу ознайомлений з дiючою
Полiтикою.
Усi працiвники проходять перiодичне навчання i пiдвищення квалiфiкацiї на виробничо-технiчних курсах, курсах цiльового
призначення.
Навчання персоналу здiйснюється по наступним видам:
- Первинна професiйна пiдготовка;
- Перепiдготовка;
- Пiдвищення квалiфiкацiї: на виробничо-технiчних курсах; курсах цiльового призначення.
Перiодичнiсть пiдвищення квалiфiкацiї регламентується - не рiдше 1-го разу в п'ять рокiв.
Окремими документами регламентується: Порядок навчання й атестацiї зварникiв, що беруть участь у виробництвi труб, що
вiдповiдають ДСТ, ТУ, DIN, АРI 5L; Добiр, навчання, атестацiя i сертифiкацiя персоналу, що здiйснює неруйнiвний контроль продукцiї.
На пiдставi протоколiв здачi квалiфiкацiйних iспитiв кожному робiтнику, який пройшов навчання, видається посвiдчення, свiдоцтво чи
сертифiкат установленого зразку.
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
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об'єднання
Найменування об'єднання: Об'єднання пiдприємств "Укртрубопром".
Мiсцезнаходження об'єднання: площа Героїв Майдану, 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.
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:
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 дату
здiйснення операцiї (на дату визнання активiв). Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у
функцiональну валюту за курсом, що дiє 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 початок дня дати 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 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
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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 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, кредити i дебiторська
заборгованiсть; фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, наявнi для продажу та дольовi
фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за методом участi у капiталi. 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 2017 року жоден з фiнансових активiв Компанiї не було вiднесено до категорiй "фiнансовi активи, оцiнюванi за
справедливою вартiстю" 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.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається в Звiтi про фiнансовий стан за чистою вартiстю реалiзацiї, за виключенням резерву.
Резерв визначається на iндивiдуальнiй основi - в розрiзi контрагентiв. Резерв розраховується i переглядається регулярно (на кiнець
звiтного перiоду). Витрати на створення резерву по торговiй заборгованостi включаються до складу витрат на збут, по iншiй
дебiторськiй заборгованостi - до складу iнших операцiйних прибуткiв (збиткiв).
Фiнансовий вiддiл формує резерв сумнiвних боргiв по методу використання абсолютної суми сiмнiвної заборгованостi: в розрiзi
пiдприємств боржникiв на звiтну дату, виходячи iз фактичної суми безнадiйної дебiторської заборгованостi.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
51

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 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 дисконтування 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
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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 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 та незавершене
виробництво - за середньозваженою собiвартiстю.
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 прибутках та збитках, якщо тiльки вiн не
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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 2016-2017 роках ставка податку на прибуток була на
рiвнi 18%. 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 2018 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.
п) Оцiнка справедливої вартостi
Компанiя оцiнює фiнансовi iнструменти (похiднi iнструменти) та нефiнансовi активи (основнi засоби та iнвестицiйну нерухомiсть) за
справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при продажу активу чи сплачена при передачi зобов'язання у ходi звичайної угоди
мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка передбачає, що угода з метою продажу активу чи зобов'язання здiйснюється на ринку,
який є основним для даного активу чи зобов'язання, чи при вiдсутностi основного ринку, на ринку, який є найбiльш вигiдним у
вiдношеннi до даного активу чи зобов'язання.
У Компанiє має бути доступ до основного чи найбiльш вигiдного ринку.
Справедлива вартiсть актива чи зобов'язання оцiнюється з використанням допущень, якi використовуються учасниками ринку при
встановленнi цiни на актив чи зобов'язання за умовою, що учасники ринку дiють у своїх найкращих економiчних iнтересах.
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу приймає до уваги можливiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди або з
метою найкращого чи найбiльш ефективного використання активу, чи з допомогою продажу iншому учаснику ринку, який би
використовував даний актив найкращим чи найбiльш ефективним способом.
Усi активи чи зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю чи справедлива вартiсть яких розкривається у фiнансовiй
звiтностi, класифiкуються за iерархiєю справедливої вартостi на пiдставi даних найбiльш низького рiвня, який є значним для оцiнки
справедливої вартостi в цiлому:
Рiвень 1 - Цiновi котирування активних ринкiв для iдентичних активiв чи зобов'язань
Рiвень 2- Модель оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, якi вiднесено до найбiльш низького рiвня, є
прямо чи побiчно спостерiгаються на ринку
Рiвень 3 - Моделi оцiнки, у яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, якi вiднесено до найбiльш низького рiвню iєрархiї,
не наблюдаються на ринку.
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
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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 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
ПАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" - багатопрофiльне пiдприємство, основним видом дiяльностi
якого є виробництво та реалiзацiя сталевих труб, суцiльнокатаних колiс, бандажiв та осей.
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;
- залiзничнi осi;
- колiснi пари.
Товариство отримало дохiд за звiтний рiк за рахунок продажу:
- суцiльнокатаних залiзничних колiс (вiдсоток доходу - 33,0%);
- труб сталевих безшовних гарячодеформованих (вiдсоток доходу - 27,4%);
- труб обсадних та муфт до них (вiдсоток доходу - 31,2%).
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 горячодеформованi - 131 433 тонн, що у грошовiй формi становить 2 758 065 тис.грн, що складає 27% до
всiєї виробленої продукцiї.
- суцiльнокатанi залiзничнi колеса - 165 432 тонн, що у грошовiй формi становить 3 533 234 тис.грн, що складає 35% до всiєї
виробленої продукцiї;
- труби обсаднi та муфти до них - 106 489 тонн, що у грошовiй формi становить 3 092 415 тис. грн., що складає 30% до всiєї виробленої
продукцiї.
2. Обсяг реалiзованої продукцiї:
- труби сталевi безшовнi гарячодеформованi - 131 300 тонн, що у грошовiй формi становить 2 758 086 тис.грн, що складає 27% до
всiєї реалiзованої продукцiї.
- суцiльнокатанi залiзничнi колеса - 132 007 тонн, що у грошовiй формi становить 3 322 057 тис.грн, що складає 33% до всiєї
реалiзованої продукцiї;
- труби обсаднi та муфти до них - 105 347 тонн, що у грошовiй формi становить 3 136 860 тис. грн., що складає 31% до всiєї
реалiзованої продукцiї.
Середньореалiзацiйнi цiни загального обсягу реалiзованих труб в звiтному роцi склала 21 005,99 грн. за тонну без ПДВ.
Середньореалiзацiйнi цiни загального обсягу реалiзованих колiс суцiльнокатаних в звiтному роцi склала 25 165,76 грн. за тонну без
ПДВ.
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї Товариства - 10 423 283 тис.грн.
У 2017 роцi за реалiзацiю продукцiї на експорт Товариство отримало 6 453 043 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв
складає 64,1%. Найбiльшим попитом користуються труби пiдшипниковi, осi та осьова заготiвля, колеснi пари (частка експорту в
загальному обсязi продажiв - 100%), труби холоднодеформованi (частка експорту в загальному обсязi продажiв - 87,4%), труби для
котлiв висого тиску (частка експорту в загальному обсязi продажiв - 88,2%), труби сталевi безшовнi гарячодеформованi (частка
експорту в загальному обсязi продажiв - 75,8%) та колеса (частка експорту в загальному обсязi продажiв - 65,5%).
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, країни СНД, та країни дальнього зарубiжжя (зокрема, країни
Європейського Союзу, Америки, Близького Сходу та Африки).
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 "Газпром", "Лукойл", "ТНК", "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 виробництво й постачання в країни ближнього та дальнього зарубiжжя бiльш 50 профiльних розмiрiв колiс,
сертифiкованих за мiжнародними стандартами, для рухомого складу залiзницi, експлуатованих в рiзних клiматичних умовах, а також
бандажi для локомативiв, метро, трамваїв, складно-профiльнi кiльцевi вироби.
Основними покупцями залiзничних колiс та локомативних бандажiв є "Укрзалiзниця" (усi залiзничнi дороги, вагоноремонтнi та
тепловозоремонтнi пiдприємства).
Основним користувачем трамвайних бандажiв є Мiськ-електротранси 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 встановлених та
розвитку нових форм спiвробiтництва iз замовниками й постачальниками, а також взаємовигiдної торгiвлi iз зарубiжними партнерами.
Основним клiєнтом Товариства в 2017 роцi, через якого отримано 10% i бiльше прибутку, є ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У
загальному обсязi прибутку частка операцiй з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" становить 99%.
ОСНОВНI РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ЕМIТЕНТА, ЗАХОДИ ЕМIТЕНТА ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКIВ, ЗАХИСТУ СВОЄЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА
РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКIВ ЗБУТУ:
1.Ризик посилення конкуренцiї внаслiдок виходу на ринок нових пiдприємств по виробництву труб та колiс.
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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 290,3 млн.грн.);
- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимiзацiя виробництва);
- проводить дослiдження з метою вдосконалення продукцiї та використання новiтнiх технологiй при її виготовленнi з урахуванням
мiжнародного досвiду.
Метою цих заходiв є посилення своїх конкурентних переваг, пiдкрiплених 126-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, Бразилiя, Iндiя;
- 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 укладаються 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 постачання, гарантiйнi зобов'язання, порядок врегулювання суперечок та iнше.
ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", використовує такi канали збуту своєї продукцiї:
1. Прямi постачання продукцiї з заводу.
2. Поставки продукцiї через торговi компанiї "IНТЕРПАЙП".
Методи збуту продукцiї Товариства:
1. Прямi договори.
2. Договори комiсiї.
Географiя постачань продукцiї заводу розподiляється по регiонах, таким чином: країни СНД - 35,34%, Грузiя - 0,21%, країни
Прибалтики - 0,23%, Далеке зарубiжжя - 32,59%.
У порiвняннi з 2016 роком, постачання в країни СНД збiльшилось на 6,02%, збiльшилось постачання по Українi на 6,79%, а також
зменшилось постачання в країни далекого зарубiжжя на 5,91%.
З бюджетних органiзацiй по Українi, заводом була вiдвантажена трубна продукцiя на "Укрбургаз" (30 702 тон), в Харкiвську, Львiвську
та Полтавську область i на адресу "УЖДС" (20 513 тон), на Львiвську, Київську, Харкiвську область.
В 2017 роцi Товариство почало серiйне виробництво колiсних пар в Українi та виконав першi поставки на ринки Турцiї та Iрану. Всього
Товариство реалiзувало близько 1050 колiсних пар.
На ринку залiзничних колiс i бандажiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" є монополiстом в
межах України, а також одним з найбiльших експортерiв суцiльнокатаних залiзничних колiс в свiтi.
Аналiзуючи обсяги виробництва 2017 року з 2016 роком, ринок змiнюється, ситуацiя щодо постачання труб та колiс. У перiод з сiчня
по грудень 2017 року вiдбувається значне збiльшення виробництва в загальному обсязi.
ПРО ДЖЕРЕЛА СИРОВИНИ, ЇХ ДОСТУПНIСТЬ ТА ДИНАМIКУ ЦIН:
Постачальниками основної сировини та матерiалiв для органiзацiї виробничого процесу на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за звiтний перiод є
наступнi пiдприємства:
I. Постачальники трубної заготовки:
1. ТОВ "МЗ "Днiпросталь", 49051, Україна, м. Днiпро, вул. Винокурова, буд. 4.
2. АТ "Оскольський електрометалургiйний комбiнат", 309515, Росiя, м. Cтарий Оскол, Бєлгородської обл.
II. Постачальники заготовки для виробництва залiзничної продукцiї :
1. ТОВ "МЗ "Днiпросталь", 49051, Україна, м. Днiпро, вул. Винокурова, буд. 4.
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.
98,5% трубної заготовки за звiтний перiод було отримано вiд ТОВ "МЗ "Днiпросталь". З початку року цiни на заготовку поступово
зростали. Якщо порiвняти показники початку i кiнця звiтного року цiни зросли на 14,1%.
Заготовку для виробництва залiзничної продукцiї в обсязi 100% у 2017 роцi отримували вiд ТОВ "МЗ "Днiпросталь". Цiна постiйно
змiнювалась, але в порiвняннi показникiв початку i кiнця року збiльшилась на 9,47%.
В загальному обсязi поставок трубної заготовки доля iмпортної трубної заготовки становить 1,4%, виробник АТ "Оскольський
електрометалургiйний комбiнат".
Альтернативними постачальниками трубної заготовки є:
1. ПАТ "ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ" IМ. А.М. КУЗЬМIНА", Україна,
69008, м. Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе, буд. 81
2. ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ", Україна, 84036, м. Краматорськ
IНФОРМАЦIЯ ПРО ОСОБЛИВОСТI СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗI ВИРОБНИЦТВА, В ЯКIЙ ЗДIЙСНЮЄ ДIЯЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТ, РIВЕНЬ
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ, НОВИХ ТОВАРIВ, ЙОГО СТАНОВИЩЕ НА РИНКУ:
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Розвиток гiрничо-металургiйного комплексу України в останнi двадцять шiсть рокiв переважно вiдбувався в досить складних умовах, з
двома значними кризами - в серединi 90-х рр. ХХ ст. i в 2008 р.
А у 2014-2015 рр. потужного удару по вiтчизняному ГМК завдали вiйськово-полiтичний та економiчний конфлiкт iз Росiєю та вiйна на
Донбасi. У найскладнiшому становищi опинилися пiдприємства ГМК, що розташованi на територiї, контрольованiй
росiйсько-терористичними формуваннями. Через частi перебої з поставками сировини, якi пiдприємство взялося органiзовувати
чомусь iз Росiї, а не з України, як це було ранiше, виробничий процес часто переривався.
Безпосередньо вiд бойових дiй страждають i деякi пiдприємства ГМК, розташованi на територiї, що контролюється українською
владою. Насамперед, це стосується Авдiївського коксохiмiчного комбiнату, який перiодично обстрiлюється бойовиками, "через що вже
постраждали як основнi цехи, так i об'єкти iнфраструктури. Завод змушений працювати на третину вiд своєї потужностi, що й
спровокувало дефiцит коксу в Українi. Навiть попри те, що металургiйнi потужностi в країнi (якi й визначають попит на кокс) зараз
завантаженi лише на 60 %. Багатьом металургiйним пiдприємствам доводиться шукати постачальникiв коксу за кордоном, хоча
потенцiал коксохiмiчної пiдгалузi цiлком здатний забезпечити внутрiшнiй попит".
Металургiйнi пiдприємства України торiк неодноразово зазнавали труднощiв. При цьому виробництво основних видiв металопродукцiї
по металургiйним пiдприємствам України за 2017 р. склало:
- чавуну - 20,1 млн т (23,589 млн.т - 2016 роцi);
- сталi
- 21,3 млн т (24,196 млн.т - 2016 роцi );
- прокату - 18,4 млн. т (21,410 млн.т - 2016 роцi).
Зниження цих показникiв є наслiдком втрати частини потужностей на непiдконтрольнiй територiї, а також несвоєчасного i не в повному
обсязi забезпечення пiдприємств сировинними матерiалами через незадовiльну роботу Укрзалiзницi. Претензiї до "Укрзалiзницi"
озвучувалися публiчно, але вирiшити проблему не вдалося.
У свiтовому рейтингу виробникiв сталi Україна опустилася аж на 12 мiсце, хоча останнi 20 рокiв впевнено займала сходинку в першiй
десятцi.
Проте, власникам металургiйних пiдприємств вдалося знайти додатковi ринки збуту, адже валютна виручка вiд експорту чорних
металiв минулого року проти позаминулого зросла на 20% - до $8,67 млрд; металовиробiв - на 30%, до $897 млн. Разом вони склали
20,1% вiд загального експорту країни.
Гiрничо-металургiйний комбiнат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Рiг" у 2017 роцi знизив випуск прокату, чавуну i сталi. Зокрема, виробництво
прокату у 2017 роцi знизилося до 5,1 млн тонн (з 5,5 млн тонн в 2016 роцi), сталi еквiвалентної - до 6,35 млн т (з 7 млн тонн в 2016 роцi),
чавуну - до 5,6 млн тонн (з 6,1 млн тонн в 2016 роцi).
У 2017 роцi найбiльша українська гiрничо-металургiйна компанiя "Метiнвест" скоротила виробництво вуглецевої сталi в порiвняннi з
2016 роком на 9%, до 7,630 млн. т. Активи ПрАТ "Єнакiївський металургiйний завод" (ЄМЗ, включаючи його Макiївська фiлiя),
Спiльного українсько-швейцарського пiдприємства ТОВ "Метален", ПрАТ "Харцизький трубний завод" (ХТЗ), ПрАТ
"Краснодонвугiлля", ПрАТ "Комсомольське рудоуправлiння", ПрАТ "Донецьккокс " i асоцiйованого пiдприємства ПрАТ" Єнакiївський
коксохiмпром ", розташованi на неконтрольованiй територiї України, були захопленi пiсля вiдмови Групи вiд їх перереєстрацiї в
невизнаних республiках. На початку 2017 року Авдiївський КХЗ (АКХЗ) вiдчував неодноразовi перебої з електропостачанням, оскiльки
лiнiї електропередач були пошкодженi через бойовi дiй. В результатi завод був змушений знизити виробництво коксу на три мiсяцi i
перенести запуск коксової батареї №8 з сiчня на травень. У травнi 2017 року завод вiдновив роботу, використовуючи всi вiсiм коксових
батарей пiсля пiдключення до нової високовольтної лiнiї, побудованої на контрольованiй територiї. МК "Азовсталь" запустив процес
вдування пиловугiльного палива (ПВП) в доменну пiч №2 у вереснi. Протягом року Група освоїла виробництво 47 нових видiв
металопродукцiї: в основному це товстолистовий прокат, гарячекатанi та холоднокатанi рулони, а також оцинкований прокат, який
використовується в будiвництвi, машинобудуваннi, суднобудуваннi i виробництвi труб.
Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь", один з найбiльших платникiв податкiв України та Запорiзької областi, в 2017 роцi
скоротив виробництво прокату на 4,6% в порiвняннi з 2016 роком - до 3 млн 214,2 тис. тонн.
За минулий рiк виплавка сталi зросла на 0,9% - до 3 млн 926,4 тис. тонн, чавуну - на 5,4%, до 3,795 млн тонн.
Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь" (Запорiжжя) у 2017 роцi наростив виплавку сталi на 9,1% в порiвняннi з 2016 роком до 258,568 тис. тонн, прокату - на 11,8%, до 169,226 тис. тонн.
У 2017 роцi в порiвняннi з 2016 роком Запорiзький завод феросплавiв зменшив виробництво феросплавiв на 6%, або на 16,97 тис. тонн
до 265,20 тис. тонн.
Нiкопольський завод феросплавiв (НЗФ, Днiпропетровська обл.) за пiдсумками 2017 року збiльшив випуск продукцiї на 2,1% в
порiвняннi з 2016 роком - до 761,93 тис. тонн.
У 2017 роцi в порiвняннi з 2016 роком пiдприємства зменшили виробництво феросплавiв на 0,2%, або на 2,56 тис. тонн до 1 025,72 тис.
тонн.
Основнi трубнi пiдприємства України в 2017 роцi збiльшили виробництво труб з чорних металiв на 23,5% в порiвняннi з 2016 роком - до
1 млн 47,8 тис. тонн.
Завод "Трубосталь" збiльшив виробництво на 7,4% - до 2,9 тис. тонн труб (0,2 тис. тонн), "ЮТiСТ" - на 35,3%, до 4,6 тис. тонн (0,2 тис.
тонн).
Що не входять до об'єднання "Укртрубопром" Марiупольський меткомбiнат (ММК) iм. Iллiча наростив випуск труб на 68,1% - до 150,3
тис. тонн труб (в груднi - 6,6 тис. тонн), тодi як "Комiнмет" скоротив на 7,3% - до 192 тис. тонн (13,3 тис. тонн).
За пiдсумками 2017 року найбiльший український виробник труб "IНТЕРПАЙП" наростив випуск продукцiї на 35%, до 655 тис. тонн, при
цьому основний прирiст забезпечили експортнi вiдвантаження. Зокрема поставки за кордон зросли на 40%, до 383 тис. тонн, завдяки
збiльшенню обсягiв реалiзацiї в Пiвнiчну Америку до 85 тис. тонн (майже в 3 рази), в СНД - до 121 тис. тонн (+ 48%), в ЄС - до 90 тис.
тонн (+ 22%). Це дозволило компанiї iстотно збiльшити випуск безшовних труб - на 47%, до 562 тис. тонн, в тому числi OCTG (в 2 рази,
до 171 тис. тонн) i нафтогазопровiдних i загального призначення (+ 32%, до 373 тис. тонн) . При цьому виробництво зварних труб
знизилося на 10%, до 94 тис. тонн.
Випуск труб на "IНТЕРПАЙП НТЗ" за вказаний перiод зрiс на 61,4% - до 256,7 тис. тонн (в груднi вироблено 23,8 тис. тонн), на
"IНТЕРПАЙП НМТЗ" зафiксовано зниження на 7,6% - до 96,7 тис. тонн (6,5 тис. тонн). "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" наростив виробництво
на 36,8% - до 304,4 тис. тонн (29,5 тис. тонн).
Електросталеплавильний комплекс "IНТЕРПАЙП СТАЛЬ" у 2017 роцi наростив виплавку сталi на 39% в порiвняннi з 2016 роком - до
855 тис. тонн.
IНФОРМАЦIЮ ПРО КОНКУРЕНЦIЮ В ГАЛУЗI, ПРО ОСОБЛИВОСТI ПРОДУКЦIЇ (ПОСЛУГ) ЕМIТЕНТА:
Загострення конкуренцiї на зовнiшнiх ринках усiх видiв металопродукцiї змушує компанiї України запекло боротися за канали збуту.
Згiдно з експертними оцiнками провiдних аналiтикiв, слiд очiкувати, що 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 демпiнгувати українськi металурги не зможуть через
застарiлi технологiї та обладнання пiдприємств, собiвартiсть продукцiї яких значно вища, нiж на сучасних виробництвах.
Бiльшiсть трубної продукцiї Товариства за своїми технiчними характеристиками не поступається закордонним аналогам. Особливiстю
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трубної продукцiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 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.
Але конкуренцiя на трубному ринку дуже висока, тому Товариство шукає напрямки й регiони для просування своєї продукцiї.
Товариство активно працює над освоєнням нових ринкiв збуту шляхом розширення виробництва складних видiв продукцiї.
Слiд також зазначити, що за спiввiдношенням характеристик мiцностi i пластичностi, рiвнем механiчних властивостей суцiльнокатанi
колеса пiдвищеної твердостi, виробленi на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", не поступаються продукцiї конкурентiв.
Розвиток українського гiрничо-металургiйного комплексу значною мiрою залежить вiд того, чи зможуть його суб'єкти використати
ймовiрнi змiни кон'юнктури свiтових ринкiв чорних металiв i залiзорудної сировини для змiцнення своїх конкурентних позицiй на
мiжнародних i внутрiшньому українському ринках. Причому для того, щоб таке змiцнення позицiй мало усталений, а не тимчасовий
характер, воно повинно спиратися на сучасну технологiчну базу. А це, у свою чергу, потребує суттєвої модернiзацiї виробництва.
У зв'язку з цим, пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї, що виробляється, необхiдно видiлити прiоритетним напрямом
дiяльностi проведення заходiв, направлених на вдосконалення технiки i технологiї на базi сучасних наукових розробок з метою
зниження енерго- i матерiаломiсткостi, а також - на пiдвищення якостi трубної й колiсної продукцiї.
Основними конкурентами металургiйних пiдприємств України в Європi є металургiйнi комбiнати Бельгiї, Нiмеччини, Францiї, Iталiї,
Польщi, Словаччини, а на Сходi - комбiнати Японiї, Китаю, Iндiї, Пiвденної Кореї.
У серединi галузi в Українi основними конкурентами, по окремим типорозмiрам труб, що випускаються є: ВАТ "Днiпропетровський
трубний завод" (м. Днiпро), ВАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча (м. Марiуполь), ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"
(м. Нiкополь).
Основними конкурентами на росiйському ринку по всьому сортаменту продукцiї, що випускається ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", 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. 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.
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.
Росiйський ринок колiс та бандажiв представлений двома виробниками - ВАТ "Виксунським металургiйним заводом" (м. Викса) та ВАТ
"Нижньотагiльським металургiйним комбiнатом" (м. Нижнiй Тагiл). ВАТ "Виксунський металургiйний завод" є конкурентом
пiдприємства в областi виробництва залiзничних колiс, ВАТ "Нижньотагiльський металургiйний комбiнат" - в областi виробництва
залiзничних колiс та бандажiв.
Що ж стосується росiйського ринку, то саме через вiйськово-полiтичний конфлiкт iз Росiєю, присутнiсть українських металургiв на
цьому ринку буде скорочуватись. Адже росiйська сторона цiлеспрямовано вдається до антидемпiнгових санкцiй щодо української
металургiйної продукцiї.
Водночас, умови доступу української металургiйної продукцiї на ринок США останнiм часом полiпшуються. Враховуючи перспективи
розвитку геополiтичної ситуацiї у свiтi, можна очiкувати на збереження в середньотермiновiй перспективi цiєї позитивної для
українських виробникiв металургiйної продукцiї тенденцiї. I хоча полiпшення доступу українських металургiв до ринку США навряд чи
найближчим часом зможуть повнiстю компенсувати їх втрати на росiйському ринку, однак у будь-якому випадку така навiть часткова
компенсацiя позитивно пливатиме на розвиток вiтчизняної чорної металургiї.
Особливiстю трубної продукцiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 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 нових видiв продукцiї.
Пiдприємство активно працює над освоєнням нових ринкiв збуту шляхом розширення виробництва нових видiв продукцiї:
- виробництво холоднодеформованих труб дiаметром 190 мм;
- проведенi дослiди по виробництву труб iз сталi марки 20Х13;
- освоєно виробництво труб дiаметром 76 мм в умовах ТПА-200 ТПЦ-3;
- освоєно виробництво труб дiаметром 419 мм товстостiнного та тонкостiнного сортаменту в умовах ТПА 5-12 ТПЦ-4;
- освоєно виробництво обсадних труб дiаметром 139,7 мм з додатковими вимогами по геометричним параметрам та механiчним
властивостям;
- освоєння виробництва заготовок для подальшого виробництва осей iз сталi марки F в умовах ТПА 5-12 ТПЦ-4;
- розширено виробництво обсадних труб класу мiцностi Р110 з пiдвищеним опором зминанню зовнiшнiм тиском (High Collapse);
- освоєно виробництво обсадних труб класу мiцностi L-80 з пiдвищеним опором зминанню зовнiшнiм тиском (High Collapse);
- освоєно виробництво холоднодеформованих труб класу E460 с додатковими вимогами до механiчних характеристик для компанiї
Palfinger;
- освоєння виробництва гарячекатаних труб для компанiї Liebherr;
- освоєно виробництво труб дiаметром 95х14,2 мм iз сталi марки 18Г2ФМБТ за рахунок волочiння на оправцi;
- освоєно виробництво труб iз сталi 20А в корозiйностiйкому виконаннi в умовах ТПА-140 ТПЦ-4;
- освоєно виробництво заготовки дiаметрами 110 i 130 мм шляхом додаткової деформацiї безперервно литої заготовки на
трьохвалковому станi в умовах ТПА-200 ТПЦ-3 з використанням нової калiбровки валкiв;
- освоєно виробництво обсадних труб с новим типом рiзьбового з'єднання (UPJ-M);
- проведенi роботи щодо оцiнки принципової можливостi прокату труб iз заготовки дiаметром 250 мм в умовах ТПА-200 ТПЦ-3.
- колеса дiаметром 1050 мм, механiчно обробленi, КР-0004-16 по EN 13262, ТС № 97-6-2015 для Iрана;
- колеса дiаметром 940 мм, механiчно обробленi, КР- 0056-16 по EN 13262, ТS ETS 000.202.02 MIT для Iспанiї;
- колеса дiаметром 890 мм, механiчно обробленi, КР- 0058-16 по EN 13262, ТS ETS 000.202.02 MIT для Iспанiї;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, КР- 0012-15 по EN 13262, готове до збiрки в умовах НТЗ для Європи (колпари);
- колеса дiаметром 1000 мм, механiчно обробленi, КР- 0066-16 по, EN 13262, ТС № 97-03-2017 для Чехiї;
- колеса дiаметром 920мм, механiчно обробленi, 11W22020-02, по EN 13262, ТС № 97-35-2016 для Iрана;
- колеса дiаметром 711,2 мм, механiчно обробленi, 1Р103810-3031-g, по AAR M 107/M 208 для США;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, КР- 0013-15 по EN 13262, готове до збiрки в умовах НТЗ для Європи (колпари);
- колеса дiаметром 920мм, механiчно обробленi, В.03.02.02.01, по EN 13262, ТС № 1508-А для Турцiї;
- колеса дiаметром 1250 мм, механiчно обробленi, КР-0003-17, по EN13262, ТС № 97-18-2017 для Румунiї;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, КР- 0017-17, по EN 13262, ТС № 97-38-2017 для Австрiї;
- колеса дiаметром 850 мм, механiчно обробленi, 1Fte423.1.02.001.007, rev 01j/A, в соответствии с EN13262, BN 918277, для Германiї;
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- колеса дiаметром 1067 мм, механiчно обробленi, 01.360.01 по EN 13262, ТTS 248 для Iрана;
- колеса дiаметром 950 мм, механiчно обробленi, Fwp 057.02.001.07 (ВА093), по BN918277 для Австрiї;
- колеса дiаметром 840 мм, механiчно обробленi, КР-0030-16 (ВА382), по BN918277 для Германiї;
- колеса дiаметром 900 мм, механiчно обробленi, КР- 0018-17 по EN 13262, ТС № 1500 для Турцiї;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, Х.03.01045, по AAR M107/208 для Саудовської Аравiї;
- колеса дiаметром 915 мм, механiчно обробленi, КР-0016-17.1, по AAR M107/208 для Саудовської Аравiї;
- колеса дiаметром 900 мм, механiчно обробленi, 2Fwg 661.02.001.007 (BA080), по EN 13262 и BN 918277 для Германiї;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, КР-0050-16 (ULT25), по EN 13262 и ТС 97-30-2017 для Європи;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, КР-0050-16 (ULT23), по EN 13262 и ТС 97-30-2017 для Європи;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, КР-0088-11, по EN 13262 для Фiнляндiї;
- колеса дiаметром 1000 мм, механiчно обробленi, КР- 0027-17, по AAR M107/208 для Мавританiї;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, В.06.01.01.00, по EN 13262, для Турцiї;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, КР-0020-17, по EN 13262, для Iрана;
- колеса дiаметром 850 мм, механiчно обробленi, КР-0024-17, по ТУ У 35.2-23365425-592:2005, для України;
- колеса дiаметром 1150 мм, механiчно обробленi, Х.03.01046, по AAR M107/208, для Саудовської Аравiї;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, КР-0028-17, по EN 13262, для Германiї;
- колеса дiаметром 1066,8 мм, механiчно обробленi, КР-0015-17.1, по AAR M 107/M 208, для Саудовської Аравiї;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi,КР-0023-17, по EN 13262, для Германiї;
- колеса дiаметром 1019 мм, механiчно обробленi, КР-0021-17, по EN 13262, для Шрi-Ланка;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, КР-0011-11.1, по EN 13262, для Словенiї;
- колеса дiаметром 840 мм, механiчно обробленi, КР-0014-15 (ВА 379), по EN 13262, для Германiї;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, КР- 0014-03, по EN 13262, для Iрана;
- колеса дiаметром 920 мм, механiчно обробленi, № КР-0050-16 (ULT23), по EN 13262 и EТS 000.202.02.MIT для Iспанiї.
- чорнова осьова заготiвля за кресленням № ОС-0001-17 ? 205 мм по EN 13261 зi сталi EA1N для Болгарiї;
- чорнова осьова заготiвля за кресленням № ОС-0015-17 ? 195 мм по EN 13261 зi сталi EA1N для Болгарiї;
- чорнова осьова заготiвля за кресленням № ОС-0021-17 ? 220 мм по EN 13261 зi сталi EA1N для Болгарiї;
- осьовi заготовки за кресленням № ОС-0022-17, по EN13261 (категорiя 2), ТС 97-46-2017.
- попередньо обробленi осi за кресленням № ОС-0021-16 зi сталi марки EA1N по EN 13261 для Болгарiї;
- попередньо обробленi осi за кресленням № ОС-0012-17 зi сталi марки EA1N по EN 13261 для Болгарiї;
- попередньо обробленi осi за кресленням № ОС-0017-17 тип KLW90 зi сталi марки EA1N по EN 13261;
- попередньо обробленi осi за кресленням № ОС-0018-17 зi сталi марки F по AAR M 101;
- механiчно обробленi осi готовi до складання за кресленням № ОС-0018-16 iз сталi марки EA1N по EN 13261, вантажна ось ESFA;
- механiчно обробленi осi готовi до складання за кресленням № ОС-0024-16 iз сталi марки F по AAR M 101;
- механiчно обробленi осi готовi до складання за кресленням № ОС-0031-16 iз сталi марки F по AAR M 101;
- механiчно обробленi осi за кресленням № ОС-0014-17 тип KLW90 iз сталi марки EA1N по EN 13261;
- механiчно обробленi осi за кресленням замовника № Т2.002.742 (Турцiя), по EN13261.
- механiчно обробленi осi готовi до складання за кресленням замовника № В.03.02.01 для компанiї T?demsas (Турцiя), по TC№1506
iEN13261.
- осьовi заготовки за кресленням № ОС-0033-17, по ДСТУ ГОСТ 4728:2014 i ТУУ 30.2-23365425-702:2017 (сертифiкацiя).
ПЕРСПЕКТИВНI ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЕМIТЕНТА:
Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2018 роцi визначити:
1) забезпечення полiпшення бюджетних показникiв дiяльностi Товариства;
2) удосконалення Системи управлiння якiстю;
3) пiдвищення рiвня задоволеностi споживачiв за рахунок пiдвищення якостi продукцiї та технологiчних процесiв;
6) розширення продуктового ряду та ринкiв збуту;
7) здiйснення програми технiчної модернiзацiї.
В цiлому Товариство планує виробити та реалiзувати в 2018 роцi не менше 441,3 тис.тонн готової продукцiї, при цьому планується, що
чистий дохiд Товариства в 2018 роцi складе не менше 12,2 млрд.гривень.
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 ТОВ "МЗ
"ДНIПРОСТАЛЬ", 49600, Україна, м. Днiпро, вул. Винокурова, буд. 4. Постачає: трубну i колiсну заготовку. За звiтний перiод було
отримано: 98,5% трубної заготовки вiд загального обсягу та 100% колiсної заготовки.
З початку року цiни на трубну заготовку поступово зростали. Якщо порiвняти показники початком i кiнцем звiтного року цiни зросли на
14,1%. На колесну заготовку цiни також постiйно змiнювалась, так в порiвняннi показникiв початку i кiнця року збiльшилась на 9,47%.
Протягом звiтного перiоду основними постачальниками є: ПрАТ "Нiкопольський завод технологiчного оснащення", ЗАТ
"Нiкопольський ремонтний завод", ПАТ "Новокраматорський машинобудiвний завод", ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг", НВФ "СВК",
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ АГРIНОЛ", ТОВ "IНВЕНТ ГРУП", ДП ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ", ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДIМ "АГРО-СПЕКТР", ТОВ "НВФ "ТКС", ТОВ НВО "НIКОС", ТОВ "IММ", ДП "ПРОМЗIЗ-ДНЄПР" ТОВ "ПРОМИСЛОВI ЗАСОБИ
IНДИВIДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ", ПП "Пiдшипникзбут", ПФ "ТВ-Сплав", ТОВ "Промподшипник", ТОВ "ТАЕГУТЕК УКРАЇНА",ТОВ
"КАМОЦЦI", TOOL COMPANY S.A., Pramet Tools, s.r.o, Linsinger Maschinenbau GmbH, BORtech DIS Ticaret LTD.STI., ДП "СIМЕНС
УКРАЇНА", ТОВ "ДЗС", ТОВ "Виробничо-комерцiйне пiдприємство "Комкор", ТОВ "ДПЗ"Мiкон", ТОВ "РОБЕРТ БОШ ЛТД" та iншi.
Взагалi динамiка цiн на матерiали та комплектуючi в порiвняннi з початком поточного року, не зазнали значних змiн, але деяка
продукцiя характеризується значним пiдвищенням цiн, бо залежить вiд багатьох економiчних, полiтичних, соцiальних та iнших
факторiв. Так, наприклад, в середньому вiдбулося зростання цiн на: вогнетривку продукцiю - 22%, проволоку катанку - 14%, дорнову
заготiвку - 18%, електроди графiтовi - 27 %, пакувальний матерiал - 20%.
Постачання iмпортної продукцiї складає 24% вiд загальних витрат на придбання матерiалiв, що забезпечують безперервну роботу
Товариства.
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
На протязi 2013-2017 рр. було проведено ряд крупних заходiв по впровадженню у виробництво гнучких технологiчних процесiв на
основi модернiзацiї дiючого обладнання, вiдновленню не використовуваного та придбання нового обладнання. За останнi п'ять рокiв
були вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби:
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- 2013р. - на суму 161 353 тис. грн.;
- 2014р. - на суму 37 116 тис.грн.;
- 2015р. - на суму 32 428 тис.грн.;
- 2016р. - на суму 12 617 тис.грн;
- 2017р. - на суму 23 406 тис.грн.
У звiтному 2017р. освоєно 324 069 тис. грн. капiтальних вкладень:
з них за планом модернiзацiї i реконструкцiй устаткування, будiвель i споруд, що виконуються в перiод проведення поточних i
капiтальних ремонтiв витрачено 289 049 тис. грн. Витрати на iншi матерiальнi активи склали 1 414 тис. грн.., на нематерiальнi оборотнi
активи 5 307 тис. грн.., транспортнi засоби 1 372 тис. грн. Капiтальнi вкладення на будiвельно - монтажнi роботи склали в 2017 роцi 42
599 тис. грн. На устаткування що не входить в кошториси будiвництв - 8 424 тис. грн. На проектно - дослiдницькi роботи витрачено 695
тис. грн.
У 2017 роцi було введено основних засобiв по незавершеному капiтальному будiвництву на 490 147 тис. грн.
В Товариствi продовжує реалiзовуватися стратегiя технiчного та економiчного розвитку, спрямована на пiдвищення
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. Виробництво получистових залiзничих осей за стандартами AAR на 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.
2. Забезпечення виконання вимог стандартiв в частинi гiдравлiчних випробувань труб в 4-му прольотi ЦНГС (стан 5-12) 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. Освоєння нового продукту з премiальним рiзбленням в ТПЦ-4 на 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. Модернiзацiя термовiддiлу ТПЦ-4 (першої лiнiї) на ПАТ "ИНТЕРПАЙП 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.
5. . "Придбання автоматичної установки УЗК осей на 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.
6. "Придбання автоматичної установки для дробоструйної очистки осей перед фарбуванням на 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.
Iнформацiя про суттєвi капiтальнi фiнансовi iнвестицiї, що пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства, якi Товариство планує
здiйснити протягом 2018 року:
1. КРОК 2. Етап 2. "Збiльшення потужностей по механiчнiй обробцi колiс на 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. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 1 кв.2018р. - 4 кв.
2019р.
2. "Модернiзацiя системи теплопостачання 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. Плановий перiод реалiзацiї проекту -1 кв.2018р. - 1 кв.2019р.
3. "Модернiзацiя насосних станцiй НС-1, НС-2 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. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 4 кв.2018р. - 4 кв. 2019р.
4. "Придбання установки ультразвукового контролю труб в 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. Плановий перiод реалiзацiї проекту - 4 кв.2018р. - 4 кв. 2019р.
5. "Придбання обладнання попереднього пiдiгрiву труб i осьових заготовок перед секцiйної пiччю №3 в 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. Плановий перiод
реалiзацiї проекту - 4 кв.2018р. - 4 кв. 2019р.
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 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та власником iстотної участi ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", з
iншого боку були укладенi наступнi правочини:
- договiр №524170342 вiд 02.03.17 р., 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №623170217 вiд 01.01.17р 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №623171063 вiд 08.09.17 р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №623171396 вiд 04.12.17 р., 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №653171150 вiд 25.09.17р Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та
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методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може
негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору надання послуг №540160903 вiд 18.04.16 р., 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 Товариства.
Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №653090049 вiд 26.12.2008р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №653090050 вiд 26.12.2008р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №653090051 вiд 26.12.2008р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №653090052 вiд 26.12.2008р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича
необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №653090053 вiд 26.12.2008р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича
необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору на транспортно-експедицiйне обслуговування вантажiв автомобiльним
траспортом №009/09/531090972 вiд 06.01.2009р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору транспортного експедирування №У 211/2010/531101448 вiд 12.03.2010р.
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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору доручення №531110090 вiд 28.12.2010р. 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 Товариства.
Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору на надання консультативних послуг №237/15/551151678 вiд 02.02.2015р.
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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №405/11/553120070 вiд 14.12.2011р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору на надання консалтингових послуг №560091539 вiд 01.10.2009р. 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
Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї на проведення випробувань №196/14/590141636 вiд 08.01.2014р.
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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №631061415 вiд 29.06.2006р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
2. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та дочiрнiм пiдприємством ТОВ "Вапняна фабрика", з iншого боку були укладенi
наступнi правочини:
- договiр №590170857 вiд 10.07.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №201701/615170123 вiд 26.12.2016р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби Товариства.
- договiр №615170130 вiд 25.01.17 р 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №621170159 вiд 01.01.17р 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №623170200 вiд 01.01.17 р 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
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- договiр №641170936 вiд 27.07.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору пiдряду №560161142 вiд 18.04.16 р., 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору постачання №638161061 вiд 18.04.16 р., 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 Товариства. Пiдстава
укладання: господарськi потреби контрагента.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №617151513 вiд 25.12.2015р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича
необхiднiсть.
3. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ПАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД", з iншого боку були укладенi наступнi правочини:
- договiр №90/18/523171519 вiд 27.11.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №89/18/523171520 вiд 27.11.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №621170947 вiд 14.08.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №72/17/630170269 вiд 01.02.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: : виробнича необхiднiсть.
- договiр №638170880 вiд 01.07.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №43/16/511160288 вiд 19.01.16 р., 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 Товариства.
Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору доручення №553140084 вiд 02.12.2013р. 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 Товариства.
Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору пiдряду №553140364 вiд 02.01.2014р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору про адання послуг з проведення гiдравлiчних випробувань труб № 590150396 вiд
13.03.15р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
4. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", з iншого боку були
укладенi наступнi правочини:
- договiр №523170153 вiд 30.12.16 р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №621170385 вiд 15.03.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №623170154 вiд 30.12.16 р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №623170155/20170063 вiд 03.01.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №623170157/20170062 вiд 03.01.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №638160314/20160159 вiд 17.02.16 р., 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 Товариства.
Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №20140266/653141751 вiд 17.11.2014р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №20140332/695141754 вiд 15.12.2014р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є
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комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №511140064 вiд 09.01.2014р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №20150850/553160089 вiд 31.12.2015р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №20140319/595141755 вiд 09.12.2014р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
5. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ "Металургiйний завод "Днiпросталь", з iншого боку
були укладенi наступнi правочини:
- договiр №311170769 вiд 13.06.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть
- договiр №311171431 вiд 29.12.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №315170093 вiд 26.12.16 р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №321170664 вiд 18.05.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №324170299 вiд 20.02.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть. Методика цiноутворення кошторис.
- договiр №334170036 вiд 11.01.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №390171312 вiд 20.12.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №550171185 вiд 04.10.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №615170082 вiд 26.12.2016р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №623170213 вiд 01.01.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №623170214 вiд 01.01.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №623171473 вiд 21.12.17 р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №690171452 вiд 29.12.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору на переробку давальницької сировини №253150854 вiд 22.06.2015р. 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
Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №311140019 вiд 03.01.2014р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №311141686 вiд 25.12.2014р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича
необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №311161543 вiд 28.11.16 р., 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 Товариства. Пiдстава укладання:
господарськi потреби контрагента.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №353130504 вiд 28.01.13 р., 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 Товариства. Пiдстава
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укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №353130505 вiд 28.01.13 р., 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №353130622 вiд 29.12.2012р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича
необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №616150341 вiд 01.02.2015р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича
необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №617151533 вiд 18.12.2015р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича
необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору купiвлi-продажу №638160102 вiд 20.01.16 р., 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 Товариства.
Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №215150332 вiд 27.02.2015р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №ПП06150289/553150666 вiд 08.05.2015р. 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 Товариства.
Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
6. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", з iншого боку були
укладенi наступнi правочини:
- договiр №М19/2017/524170869 вiд 02.02.17 р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №М1/2017/551170101 вiд 31.01.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №М13/2017/580170494 вiд 01.02.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
7. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ "IНТЕРПАЙП-М", з iншого боку були укладенi
наступнi правочини:
- договiр №531170774 вiд 14.06.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
8. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою "INTERPIPE EUROPE SA", з iншого боку були укладенi
наступнi правочини:
- контранкт №570171432 вiд 19.05.17 р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570141398 вiд 26.09.2014р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151597 вiд 14.12.2015р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
9. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою "KLW-WHEELCO S.A.", з iншого боку були укладенi
наступнi правочини:
- контракт №21975/553170819 вiд 01.06.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- контракт №653170871 вiд 17.07.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- контракт №653170875 вiд 17.07.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №21974/553151270 вiд 09.09.2015р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151250 вiд 16.02.2015р. Вiдповiдно до Положення про комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю змiст, сума та методика цiноутворення, застосована для визначення суми правочину є
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комерцiйною таємницею. Розкриття даної iнформацiї може негативно вплинути на подальший розвиток Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151502 вiд 20.11.2015р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151589 вiд 10.12.2015р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151603 вiд 15.12.2015р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151674 вiд 21.12.2015р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570160715 вiд 10.05.16 р., 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича
необхiднiсть.
10. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ "Науково-випробувальний центр "Якiсть", з iншого
боку були укладенi наступнi правочини:
- договiр №623170203 вiд 01.01.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №623171342 вiд 15.11.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
11. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ",
з iншого боку були укладенi наступнi правочини:
- договiр №590170658 вiд 01.05.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №590171330 вiд 20.11.17р. 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 Товариства.. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №1112/623170226 вiд 01.01.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №638170806 вiд 19.06.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №680171515 вiд 29.12.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №680171516 вiд 29.12.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №143/611160267 вiд 15.02.16р., 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 Товариства. Пiдстава
укладання: господарськi потреби контрагента.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №617151637/644 вiд 18.12.2015р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №487/617160825 вiд 10.06.16 р., 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 Товариства. Пiдстава
укладання: господарськi потреби контрагента.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №638160059/32 вiд 01.01.16 р., 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 Товариства. Пiдстава
укладання: господарськi потреби контрагента.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору оренди №830/517122394 вiд 01.11.2012р. 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 Товариства.
Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №590160565 вiд 21.03.16 р., 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
12. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ "Транском-Днiпро", з iншого боку були укладенi
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наступнi правочини:
- договiр №01-01062017/523170792 вiд 01.06.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №02-01062017/523170796 вiд 01.06.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №623171397 вiд 01.12.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору перевезення №516071578 вiд 05.07.2007р. 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 Товариства.
Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору про надання послуг №6/011015/523151372 вiд 01.10.2015р. 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
Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
13. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ "Новомосковський посуд", з iншого боку, були
укладенi наступнi правочини:
- договiр №42/17/523170328 вiд 10.02.17 р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №24/17/611170234 вiд 03.02.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №623170728 вiд 01.06.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №623170861 вiд 01.08.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- договiр №638170194 вiд 02.02.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору купiвлi-продажу №638151061 вiд 21.08.2015р. 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 Товариства.
Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї договору поставки №511150062 вiд 09.02.2015р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
14. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ "Мета", з iншого боку, були укладенi наступнi
правочини:
- договiр №680171512 вiд 29.12.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
- договiр №680171513 вiд 29.12.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
15. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та дочiрнiм пiдприємством ТОВ "КЛВ-ПРОДАКШН", з iншого боку, були укладенi
наступнi правочини:
- договiр №623170215 вiд 01.01.2017р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть контрагента.
- додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №511150737 вiд 05.05.2015р. 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 Товариства. Пiдстава
укладання: виробнича необхiднiсть.
16. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC., з iншого боку,
були укладенi наступнi правочини:
- контракт №511170023 вiд 01.03.17р. 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 Товариства. Пiдстава укладання: виробнича необхiднiсть.
17. Протягом 2017 р. мiж Товариством, з одного боку, та афiлiйованою особою ТОВ "ДНIПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО" з iншого боку, були
укладенi наступнi правочини:
- договiр №623170571 вiд 01.04.17р 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 Товариства. Пiдстава укладання: господарськi потреби контрагента.
18. Протягом звiтного року мiж дочiрнiм пiдприємством ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", з одного боку, та афiлiйованими особами
Товариства, з iншого боку, були укладенi наступнi правочини:
- договiр №303/201736 вiд 15.03.17р., укладений мiж ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ". 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
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Товариства. Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть;
- договiр №10/201738 вiд 01.03.17р., 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
Товариства. Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть;
- договiр №371/201778 вiд 21.08.17р., 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 Товариства. Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть;
- договiр №17/1304/201756 вiд 26.09.17р., 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 Товариства. Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть;
19. Протягом звiтного року мiж дочiрнiм пiдприємством ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", з одного боку, та афiлiйованими особами Товариства,
з iншого боку не було укладено нiяких правочинiв.
20. Правочини, укладенi протягом звiтного року мiж Товариством, з одного боку, i членами Наглядової ради або членами Правлiння, з
iншого боку, вiдсутнi.
21. Правочини, укладенi протягом звiтного року мiж вiдокремленим пiдроздiлом - Полiклiнiка ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", з одного боку, i
власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або Правлiння Товариства, з iншого боку, вiдсутнi.
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
При зарахуваннi на баланс об'єкти основних засобiв оцiнювалися за собiвартiстю, що складається з витрат на його виробництво чи
придбання.
До пiдсумку балансу включається залишкова вартiсть, яка визначається як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю основних
засобiв i сумою їх зносу на дату балансу та будь-якими збитками вiд зменшення корисностi.
Активи вартiстю менше 2 500 грн., а з 1 вересня 2015 р. - менше 6 000 грн. не визнаються у складi основних засобiв i не амортизуються,
а списуються на витрати при введеннi в експлуатацiю.
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю (поточний ремонт, технiчне обслуговування, капiтальний ремонт)
вiдображаються у складi витрат у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати
призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту основних засобiв понад первiсно
очiкуваними економiчними вигодами, такi витрати капiталiзуються.
Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобiв пропорцiйно
нарахованiй амортизацiї.
Переоцiнка основних засобiв проведена станом на 01 сiчня 2013 р. З метою визначення справедливої вартостi станом на 01.01.2013 р.
пiдприємством здiйснена переоцiнка об'єктiв основних засобiв та капiтальних iнвестицiй. Переоцiнка була проведена ТОВ "НЕО
Центр" на пiдставi сертифiкату суб'єкту оцiнювальної дiяльностi № 8809/09 вiд 12.08.2009 р. та № 13652/12 вiд 17.07.2012 р., виданi
Фондом державного майна України.
Вiдповiдно до МСБО 16 Товариство провело переоцiнку основних засобiв, користуючись методом виключення амортизацiї з валової
балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Залишки капiталу в дооцiнках було
скориговано у розмiрах, облiкованих згiдно з МСФЗ.
На дату балансу 31.12.2016 р. та 31.12.2017 р. Товариство не оцiнювало наявнiсть ознак можливого зменшення активiв.
Амортизацiя основних засобiв у 2016-2017 р.р. нараховувалася прямолiнiйним методом.
Термiни корисного використання (норма амортизацiї) в 2016-2017 роцi визначаються такими:
- будинки та споруди - 5-80 рокiв;
- машини та устаткування - 3-45 рокiв;
- транспортнi засоби - 3-25 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 3-28 рокiв;
- iншi основнi засоби - 3-25 рокiв.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв приймалася по кожному об'єкту окремо.
Залишкової вартостi основних засобiв, вилучених для продажу немає.
У статтi "Незавершене будiвництво" вiдображена вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у будiвництво, створення,
виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання необоротних активiв (включаючи необоротнi матерiальнi активи, призначенi
для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються пiдприємством, а також авансовi платежi для фiнансування
капiтального будiвництва.
Основнi засоби найбiльше використовуються основними пiдроздiлами пiдприємства. У структурi основних засобiв за станом на
31.12.17р. найбiльшу питому вагу складають групи: машини й устаткування - 47,42%; будинки, спорудження та передавальнi пристрої
- 46,01%.
Офiснi та складськi примiщення, що використовуються Товариство для здiйснення своєї фiнансово-господарської дiяльностi, є його
власнiстю. Виробничi потужностi Товариства є його власнiстю.
Вартiсть залогу основних засобiв за кредити банкiв, дiючих станом на 31.12.2017 р.:
1) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна", в якостi Українського Агента з забезпечення, яке надано в заставу для забезпечення
виконання зобов'язань з погашення реструктуризованої кредитної заборгованостi. Найменування активу, переданого у заставу рухоме майно (устаткування); Первiсна вартiсть 1 598 166 120,57 грн.; Залишкова вартiсть 1 042 010 653,41 грн.; Договiр застави
рухомого майна вiд 06.12.2011. Договiр замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 05 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", в якостi Українського Агента з забезпечення, яке надано в заставу для забезпечення
виконання зобов'язань з погашення реструктуризованої кредитної заборгованостi. Найменування активу, переданого у заставу нерухоме майно (будiвлi та споруди). Первiсна вартiсть 1 616 411 821,23 грн.; Залишкова вартiсть 1 046 435 673,13 грн.; Договiр
iпотеки вiд 07.12.2011. Договiр замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 05 травня 2017 року або така iнша дата,
яка визначена як "Остаточна Дата Погашення" у вiдповiдностi до Договору iз замiщення.
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3) Найменування банку - АТ "ОТП Банк". Найменування активу, переданого у заставу - рухоме та нерухоме майно (залiзничний
транспорт, перевантажувачi та колiї); Первiсна вартiсть 144 877 336,12 грн.; Залишкова вартiсть 66 669 924,43 грн.; Договiр застави
(рухоме майно) № PL13-156/28-4 вiд 16.04.2013. Договiр застави (нерухоме майно) № PL13-155/28-4 вiд 16.04.2013. Остаточна Дата
Погашення означає 12 серпня 2016 року.
4) Найменування банку - ПАТ "Альфа Банк". Найменування активу, переданого у заставу - рухоме майно (устаткування); Первiсна
вартiсть 129 901 063,78 грн.; Залишкова вартiсть 55 857 701,36 грн.; Договiр застави № 672/13 вiд 30.12.2013. Остаточна Дата
Погашення означає 20 грудня 2016 року.
Товариством передано в оперативну оренду основних засобiв на суму 45 937 тисяч гривень. З цiєї суми найбiльш вагомими є: - оренда
транспортних засобiв ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО"; оренда транспортних засобiв ТОВ " УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГIЙНА КОМПАНIЯ"; оренда примiщення та майна ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"; - оренда примiщення та майна ТОВ "Вапняна
фабрика"; - оренда примiщень та майна ТОВ "МЗ "Днiпросталь"; - оренда майна ТОВ "МЕТА"; - оренда примiщень та майна ТОВ
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА".
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. Днiпро, 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, та виробництвом осей, верстатами, допомiжним обладнанням для проведення
випробувань продукцiї, що виготовляється. Основнi засоби виробничого призначення використовуються у три змiни.
Забезпеченiсть основних пiдроздiлiв Товариства виробничими площами складає 100 %. Виробничi потужностi в цiлому
задовольняють потреби Товариства.
Ступень використання виробничих потужностей за звiтний рiк склала:
- ТПЦ № 3 - 41%;
- ТПЦ № 4 - 66%;
- ТПЦ № 5 - 52%;
- КПЦ - 73%;
- КБЛ - 6%.
ЕКОЛОГIЧНI ПИТАННЯ:
На ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" впроваджена система управлiння навколишнiм природним середовищем, яка охоплює усi види дiяльностi
пiдприємства вiд придбання сировини, матерiалiв, енергоресурсiв до реалiзацiї готової продукцiї..
В 2017 пiдприємство отримало сертифiкат вiдповiдностi нової версiї стандарту ISO 14001: 2015 року. Сертифiкат видано
незалежним органом по сертифiкацiї компанiєю TUV S?D .
Екологiчна полiтика пiдприємства затверджена Головою правлiння, та передбачає мiнiмiзацiю вiдходiв та зменшення забруднення
навколишнього середовища, води, повiтря та ?рунтiв. Загальну полiтику по охоронi навколишнього природного середовища здiйснює
начальник управлiння промислової безпеки, охорони працi та навколишнього середовища.
До екологiчного законодавства, яке поширюється на дiяльнiсть ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", 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 напрямки :
контроль вiдповiдностi документацiї пiдприємства вимогам природоохоронного законодавства ;
контроль якостi , кiлькостi викидiв в атмосферне повiтря та скидiв у р.Днiпро;
контроль за збором, вивозом та утилiзацiєю вiдходiв виробництва та iнш.
Систематичний контроль екологiчного стану пiдприємства здiйснюється вiдомчим вiддiлом екологiї та промислової санiтарiї,
атестованим Мiнпромполiтики України № 36810149 - 27/4 - 3 - ВЛ вiд 21 лютого 2017р. Вiддiл екологiї та промислової санiтарiї
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.
На пiдприємствi постiйно проводиться робота по замiнi, реконструкцiї або по встановленню нових пило-газоочисних споруд.
Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря у 2017г. склав - 1153 тон. Скид стiчних вод у р.Днiпро склав - 1
млн. 742 тис.м3 рiк
Витрати на поточнi та капiтальнi ремонти за звiтний рiк склали - 22 млн. 220 тис. грн.
Виконано природоохоронних заходiв на суму 2,5 млн. грн.
На пiдприємствi дiє система збору, передачi та вивозу виробничих та побутових вiдходiв. Вивiз вiдходiв з територiї пiдприємства
виконується згiдно договорiв з органiзацiями, якi мають лiцензiї на проведення операцiй з вiдходами. В 2017 роцi вивезено на
утилiзацiю 22 392 тонн вiдходiв виробництва.
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 с органами державного нагляду , якi контролюють рух
вiдходiв та їх утилiзацiю.
Пiдприємство має на всi напрямки екологiчного впливу виробництва дозволи ( викиди в атмосферне повiтря, скидання в водойму) якi
виданi вiдповiдними органами
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.
Пiдприємство регулярно сплачує екологiчнi збори за забруднення навколишнього природного середовища.
IНФОРМАЦIЯ ЩОДО КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА:
У 2017 роцi капiтальнi вкладення на будiвельно-монтажнi роботи склали 42 599 тис.грн., на обладнання, яке не входило до кошторису
будiвництва 8 424 тис.грн., на проектнi роботи - 695 тис.грн. Основнi введенi об'єкти будiвництва:
- пристрiй вузла облiку на пiдстанцiї ЛРЗ-5 - 6 735 тис.грн.;
- модернiзацiя вузла газу ГРС-4 - 3 555 тис.грн.;
- дiлянка нарiзки труб з премiальним з'єднанням - 4 074 тис. грн.;
Станом на 31.12.2017 р. сума витрат незавершеного капiтального будiвництва склала 53 385 тис. грн.
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ПЛАНИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ:
В 2018 роцi планується проведення поточних ремонтiв основних засобiв в обсязi 108 036 тис. грн. з ПДВ i капiтальних ремонтiв - 226
782 тис. грн. з ПДВ. 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.
Витрати на фiнансування заходiв плану придбання основних засобiв та плану капiтальних ремонтiв - власнi засоби та позиковi кошти.
Витрати на поточний та капiтальний ремонти основних засобiв за 2016 рiк -151 638 тис.грн. без ПДВ.
Витрати на поточний та капiтальний ремонти основних засобiв за 2017 рiк-231 279 тис.грн без ПДВ.
Вiдхилення витрат в звiтному перiодi в порiвняннi за аналогiчним перiодом року, що передував звiтному, обумовлено збiльшенням
обсягiв виробництва та рiвня цiн.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства, як i на всi пiдприємства трубної галузi, чималий вплив має зовнiшня економiчна обстановка та податкова
полiтика держави.
З iншого боку, жорстка конкуренцiя на внутрiшньому й свiтових ринках змушує Товариство постiйно удосконалювати технологiю
виробництва продукцiї, пiдвищуючи її якiсть з одночасним зниженням витрат, впроваджувати новi, особливо лiквiднi види продукцiї.
Проблемними питаннями для пiдприємства є:
1. Невiдшкодований ПДВ на кiнець року в розмiрi 142 647 тис.грн.
2. Збiльшення мита на колеса, виробленi на НТЗ для Євразiйського економiчного союзу (Бiлорусь, Казахстан, Росiя, Вiрменiя,
Киргизiя) до 34,22%
3. Загороджувальнi заходи, на труби, виробленi на НТЗ, для таких великих ринкiв збуту як Європейський Союз, США, Бразилiя,
Мексика.
4. Зростання залiзничних тарифiв та цiн на газ, метал позначається на збiльшеннi собiвартостi продукцiї.
На дiяльнiсть Товариства також впливають змiни кон'юнктури на ринках збуту суцiльнокатаних колiс, бандажiв та сталевих труб, у тому
числi:
- загострення конкуренцiї на свiтових ринках. Розвиток трубного виробництва в країнах, що є найкрупнiшими споживачами продукцiї
Товариства. Об'єктивно така ситуацiя провокує проблеми з реалiзацiєю труб Товариства в регiонах, найпривабливiших iз погляду
структури сортаменту ринку;
- введення Росiєю обмеження на обсяги постачання українськими виробниками труб. Переплетення державних факторiв як
економiчних так i полiтичних призвело до обмеження поставок українських труб на ринок СНД i до жорсткої конкуренцiї на ринку труб
(введення Урядом Росiї квот на iмпорт українських труб);
- необхiднiсть перевiрки продукцiї на наявнiсть альфа- i бета - випромiнювання, а також трансуранових компонентiв, при ввезеннi
металопродукцiї до Росiї. Це ускладнює процедуру iмпорту та може привести до втрати частини росiйського ринку;
- вiдсутнiсть попиту на труби для машинобудування в Українi. Це пов'язано з тим, що машинобудування знаходиться в станi занепаду,
нафтогазовидобувнi компанiї не збiльшують обсягiв розвiдувально-бурових робiт, видобуток нафти й газу на українськiй територiї,
газифiкацiя населених пунктiв ведеться повiльно через вiдсутнiсть засобiв, служби, комунального постачання є бюджетними
органiзацiями через недостатнє фiнансування;
- зростання цiн на основну сировину для виробництва труб. Ця ситуацiя негативно впливає не тiльки на економiку виробництва труб,
але i на контрактний ринок. Непередбачуванiсть ринку передiльного металу iстотно звужує можливостi вибудовування довгострокових
вiдносин iз стратегiчними партнерами;
- змiна життєвих цiнностей - неадекватна оцiнка змiн, що вiдбуваються. Зниження, щiльно до втрати, необхiдного рiвня корпоративної
культури, почуття причетностi до результатiв дiяльностi Товариства.
Зростання цiн на енергоносiї на внутрiшньому ринку впливає на збiльшення цiн на продукцiю, що призводить до переорiєнтацiї ринкiв
трубної продукцiї i як наслiдок - до падiння обсягiв виробництва труб. Суттєвий вплив на дiяльнiсть обiгових коштiв Товариства має
дуже повiльне вiдшкодування ПДВ з бюджету при вiдвантаженнi продукцiї на експорт.
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 нормативним 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
Пiд час камеральної перевiрки Товариства щодо своєчасної реєстрацiї податкових накладних за 3-й квартал 2017р до ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ" контролюючими органами були застосованi штрафнi санкцiї у розмiрi 958,25 грн.
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. Об'єм
виробництва та реалiзацiї продукцiї, пiдвищення її якостi безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток i рентабельнiсть
Товариства.
За наслiдками дiяльностi за 2017 рiк чистий дохiд склав 10 423 283 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 8 072 886 тис.грн.
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi є прибутковим та склав 866 839 тис.грн. Фiнансовi витрати склали 563 239 тис.грн.,
iншi витрати перевищили iншi доходи на 22 801 тис.грн. Таким чином, за 2017-й рiк Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi
313 396 тис.грн. Прибуток Товариства до оподаткування склав 279,9 млн.грн., при цьому за 2016 рiк Товаритсво отримало збиток у
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розмiрi 1 313 млн.грн. У пiдсумку, з врахуванням спаченого податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi та додаткового доходу
отриманого за рахунок збiльшення активiв, сума чистого прибутку за 2017 рiк склала 313,4 млн.грн.
В цiлому для оцiнки фiнансового стану ми використовуємо ряд найважливiших показникiв - це коефiцiєнт концентрацiї залученого
капiталу, коефiцiєнт поточної лiквiдностi та коефiцiєнт валового прибутку.
Коефiцiєнт концентрацiї залученого капiталу, який розраховується як спiввiдношення залученого капiталу до загального об'єму
використовуваного капiталу, за аналiзований перiод зменшився, що є хорошим сигналом, та складає 0,7189. Даний коефiцiент є
важливим iндикатором фiнансової стiйкостi пiдприємства, на основi якого приймаються рiшення про вкладення капiталу.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi, що вiдображає достатнiсть у пiдприємства обiгових коштiв, необхiдних для погашення
короткострокових зобов'язань, за звiтний перiод не змiнився i складає 1,1.
Коефiцiєнт валового прибутку показує, скiльки валового прибутку припадає на кожну гривню доходу, порiвняно з минулим роком
збiльшився на 8% та становить 23%.
Данi показники показують, що минулий рiк був бiльш успiшним для Товаритсва, чим попереднiй. Товаритсво за звiтний рiк наростило
об'єми виробництва труб та колiс, осноїли новi ринки.
Товариство зберегло фiнансування своєї дiяльностi, платоспроможностi, правильно вело кредитну та фiнансову полiтику, что
дозволило пiдприємству отримати прибуток у 2017 роцi.
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.
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.
На 2018 рiк запланованi наступнi задачi:
1. Досягнення цiльових значень бюджетних показникiв по пiдроздiлам та по заводу в цiлому.
2. Досягнення росту продуктивностi працi на 5% в порiвняннi з фактом 2017 року.
3. Пiдвищення задоволеностi споживачiв за рахунок пiдвищення якостi продукцiї та технологiчних процесiв:
- зниження рiвня загальної вiдбраковки в порiвняннi з результатами роботи за 2017 рiк:
- при виробництвi трубної продукцiї - на 10%;
- при виробництвi колiсної продукцiї на 5%;
- зниження рiвня визнанних рекламацiй на 10% в порiвняннi з результатами роботи за 2017 рiк;
- зниження витратного коефiцiєнта металу не менш як на 3% в порiвняннi з бюджетом 2018 року.
4. У рамках стандарту IATF 16949 забезпечити виконання всiх вимог заiнтересованих сторiн при виробництвi трубної продукцiї,
використовуємої при виготовленнi автомобiльних компонентiв.
5. Розробити та впровадити програму заходiв по виконанню вимог стандарту ISO/TS 22163 при виробництвi продукцiї для залiзничного
транспорту.
6. Освоєння виробництва:
- не менше 15 нових видiв трубної продукцiї;
- не менше 2-х нових видiв трубної продукцiї з премiальним з'єднанням;
- не менше 15 нових видiв залiзничної продукцiї.
7. Реалiзацiї проектiв:
- по модернiзацiї дiлянки термiчної обробки в ТПЦ-4;
- по модернiзацiї дiлянки вiддiлки ТПЦ-4 (УЗК, покриття лаком, маркування, упаковка, гiдровипробування);
- по впровадженню стратегiї розвитку колiсного бiзнесу.
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, соцiально-полiтичними проблемами та iншими
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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
Полiтика ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" щодо дослiджень та розробок спрямована на виконання робiт, що забезпечать полiпшення iснуючої
технологiї виробництва продукцiї, зниженню собiвартостi виробництва продукцiї що виробляється.
Роботи, що проводяться в умовах ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" спрямованi на забезпечення iснуючих вимог споживачiв продукцiї зокрема
виконання додаткових вимог по геометричним параметрам i механiчним властивостям продуктiв, що описанi в специфiкацiях
споживачiв.
Виконуються роботи з розробки технологiї виробництва нових, не стандартних розмiрiв.
Упродовж 2016-2017 рокiв Iнститутом чорної металургiї iм. З.I. Некрасова НАН України на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" виконана робота,
спрямована на пiдвищення стiйкостi прокатного iнструменту - оправок прошивного стану ТПА-200 ТПЦ-3.
У 2017 роцi проведено та витрачено на науково-дослiднi розробки 912 162,13 грн. з ПДВ.
На протязi 2017 року Iнститутом чорної металургiї iм. З.I. Некрасова НАН України на ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" були виконанi окремi
етапи науково-дослiдних розробок:
- "Дослiдження особливостей макро- i мiкроструктури рiзних видiв колiсної продукцiї та видача висновкiв про її вiдповiднiсть вимогам
нормативних документiв";
- "Проведення арбiтражних дослiджень залiзничної продукцiї, що зруйнувалася в процесi експлуатацiї";
- "Розробка пропозицiй з пiдвищення надiйностi та довгостроковостi залiзничних колiс з рiзним хiмiчним складом за рахунок зниження
структурної неоднорiдностi в ободi".
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або
дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові
справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (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
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок
року, стороною в яких виступає Товариство вiдсутнi.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок
року, стороною в яких виступають дочiрнi пiдприємства Товариства вiдсутнi.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок
року, стороною в яких виступають посадовi особи Товариства вiдсутнi.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв дочiрнього пiдприємства (ТОВ
"ВАПНЯНА ФАБРИКА") станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи,
стороною в яких виступають посадовi особи Товариства вiдсутнi.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв дочiрнього пiдприємства (ТОВ
"КЛВ ПРОДАКШН") станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи,
стороною в яких виступають посадовi особи Товариства вiдсутнi.
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 01 сiчня 2018 року валюта балансу Товариства зросла порiвняно з 01 сiчня 2017р. на 4 288 918 тис. грн. i склала 16 269 021
тис. грн. Основне зростання активiв пов'язано зi збiльшенням оборотних активiв на 51% (+4 302 646 тис.грн.). Необоротнi активи
зменшились на 0,4% (- 13 728 тис.грн.) та склали 3 451 062 тис.грн. У 2017 роцi власний капiтал Товариства збiльшився на 311 146 тис.
грн., вiдповiдно доля власного капiталу у валютi балансу збiльшилась з 4% в 2016 роцi до 4,8% у 2017р. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi
збiльшився з 1,09 у 2016р. до 1,10 у 2017р.
У 2017 роцi обсяг вiдвантаження готової продукцiї збiльшився порiвняно з 2015 роком до 434,2 тис.т., що складає 163% вiд
вiдвантаження 2016 року. Вiдвантаження труб збiльшилась на 102 тис.т у порiвняннi з 2016 роком та склала 257 тис.т. Вiдвантаження
колiс та бандажiв в 2017 роцi склало 172 тис.т (159% вiд 2016р.). Вiдвантаження залiзничних осей та колiсних пар збiльнилось на 1,8
тис.т. у порiвняннi з 2016 роком та склало 5,4 тис.т. Серед позитивних моментiв дiяльностi Товариства можна видiлити вiдмiнну роботу
з вiдшкодування дебетового ПДВ. Сума вiдшкодування дебетового ПДВ у 2017 роцi склала 507 810 тис.грн.
У 2017 роцi середньомiсячна заробiтна плата досягла 9 342 грн. (+38,2% порiвняно з 2016р.). Плиннiсть кадрiв продовжує знижуватися
i становить 6,7%.
Також необхiдно вiдмiтити вiдмiнну роботу Товариства по реалiзацiї наступних великих проектiв:
- дiлянка нарiзки труб з премiальним з'єднанням JFE;
- збiльшення потужностей по механiйнiй обробцi колiс;
- виробництво залiзничних осей та колiсних пар;
- автономне паропостачання технологiчних споживачiв та можернiзацiя системи гарячого водопостачання.
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
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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.
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього (тис.
грн)
(тис. грн)
грн)
Найменування основних засобів
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого призначення:
3 023 555
2 970 024
0
0
3 023 555
2 970 024
будівлі та споруди
1 256 152
1 264 572
0
0
1 256 152
1 264 572
машини та обладнання
1 434 355
1 547 369
0
0
1 434 355
1 547 369
транспортні засоби
95 568
76 193
0
0
95 568
76 193
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
237 480
81 890
0
0
237 480
81 890
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
3 023 555
2 970 024
0
0
3 023 555
2 970 024
При зарахуваннi на баланс об'єкти основних засобiв оцiнювалися за собiвартiстю, що
складається з витрат на його виробництво чи придбання.
До пiдсумку балансу включається залишкова вартiсть, яка визначається як рiзниця мiж
первiсною (переоцiненою) вартiстю основних засобiв i сумою їх зносу на дату балансу та
будь-якими збитками вiд зменшення корисностi.
Активи вартiстю менше 2 500 грн., а з 1 вересня 2015 р. - менше 6 000 грн. не визнаються у
складi основних засобiв i не амортизуються, а списуються на витрати при введеннi в
експлуатацiю.
Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю (поточний ремонт,
технiчне обслуговування, капiтальний ремонт) вiдображаються у складi витрат у перiодi, в
якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати
призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання
об?єкту основних засобiв понад первiсно очiкуваними економiчними вигодами, такi витрати
капiталiзуються.
Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з
використанням об?єкта основних засобiв пропорцiйно нарахованiй амортизацiї.
Переоцiнка основних засобiв проведена станом на 01 сiчня 2013 р. З метою визначення
справедливої вартостi станом на 01.01.2013 р. пiдприємством здiйснена переоцiнка об'єктiв
основних засобiв та капiтальних iнвестицiй. Переоцiнка була проведена ТОВ "НЕО Центр"
на пiдставi сертифiкату суб'єкту оцiнювальної дiяльностi № 8809/09 вiд 12.08.2009 р. та №
13652/12 вiд 17.07.2012 р., виданi Фондом державного майна України.
Вiдповiдно до МСБО 16 Товариство провело переоцiнку основних засобiв, користуючись
методом виключення амортизацiї з валової балансової вартостi активу та чистої суми,
перерахованої до переоцiненої суми активу. Залишки капiталу в дооцiнках було
Опис
скориговано у розмiрах, облiкованих згiдно з МСФЗ.
На дату балансу 31.12.2016 р. та 31.12.2017 р. Товариство не оцiнювало наявнiсть ознак
можливого зменшення активiв.
Амортизацiя основних засобiв у 2016-2017 р.р. нараховувалася прямолiнiйним методом.
Термiни корисного використання (норма амортизацiї) в 2016-2017 роцi визначаються
такими:
- будинки та споруди - 5-80 рокiв;
- машини та устаткування - 3-45 рокiв;
- транспортнi засоби - 3-25 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 3-28 рокiв;
- iншi основнi засоби - 3-25 рокiв.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв приймалася по кожному об'єкту окремо.
Залишкової вартостi основних засобiв, вилучених для продажу немає.
У статтi "Незавершене будiвництво" вiдображена вартiсть незавершених капiтальних
iнвестицiй у будiвництво, створення, виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю,
придбання необоротних активiв (включаючи необоротнi матерiальнi активи, призначенi для
замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються пiдприємством, а також
авансовi платежi для фiнансування капiтального будiвництва.
Основнi засоби найбiльше використовуються основними пiдроздiлами пiдприємства. У
структурi основних засобiв за станом на 31.12.17р. найбiльшу питому вагу складають групи:
машини й устаткування - 47,42%; будинки, спорудження та передавальнi пристрої - 46,01%.
Офiснi та складськi примiщення, що використовуються Товариство для здiйснення своєї
фiнансово-господарської дiяльностi, є його власнiстю. Виробничi потужностi Товариства є
його власнiстю.
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Вартiсть залогу основних засобiв за кредити банкiв, дiючих станом на 31.12.2017 р.:
1) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна", в якостi Українського Агента з
забезпечення, яке надано в заставу для забезпечення виконання зобов'язань з погашення
реструктуризованої кредитної заборгованостi. Найменування активу, переданого у заставу
- рухоме майно (устаткування); Первiсна вартiсть 1 598 166 120,57 грн.; Залишкова вартiсть
1 042 010 653,41 грн.; Договiр застави рухомого майна вiд 06.12.2011. Договiр замiщення вiд
25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 05 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", в якостi Українського Агента з
забезпечення, яке надано в заставу для забезпечення виконання зобов'язань з погашення
реструктуризованої кредитної заборгованостi. Найменування активу, переданого у заставу
- нерухоме майно (будiвлi та споруди). Первiсна вартiсть 1 616 411 821,23 грн.; Залишкова
вартiсть 1 046 435 673,13 грн.; Договiр iпотеки вiд 07.12.2011. Договiр замiщення вiд
25.11.2011. Остаточна Дата Погашення означає 05 травня 2017 року або така iнша дата,
яка визначена як "Остаточна Дата Погашення" у вiдповiдностi до Договору iз замiщення.
3) Найменування банку - АТ "ОТП Банк". Найменування активу, переданого у заставу рухоме та нерухоме майно (залiзничний транспорт, перевантажувачi та колiї); Первiсна
вартiсть 144 877 336,12 грн.; Залишкова вартiсть 66 669 924,43 грн.; Договiр застави
(рухоме майно) № PL13-156/28-4 вiд 16.04.2013. Договiр застави (нерухоме майно) №
PL13-155/28-4 вiд 16.04.2013. Остаточна Дата Погашення означає 12 серпня 2016 року.
4) Найменування банку - ПАТ "Альфа Банк". Найменування активу, переданого у заставу
- рухоме майно (устаткування); Первiсна вартiсть 129 901 063,78 грн.; Залишкова вартiсть
55 857 701,36 грн.; Договiр застави № 672/13 вiд 30.12.2013. Остаточна Дата Погашення
означає 20 грудня 2016 року.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
784 735
473 589
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 2017р. становить 684735 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" у 2017 р. бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3. ст.155
Цивiльного кодексу України виконуються.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Довгостроковий
Короткостроковий
Короткостроковий
Короткостроковий
Зобов’язання за цінними паперами

X

Непогашена
частина боргу
(тис. грн)
5 468 377

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)
X

20.07.2007
16.08.2012
30.03.2012
30.03.2012

3 789 075
421 008
720 152
538 142

0
0
0
0

02.08.2017
12.08.2016
30.03.2015
30.03.2015

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

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):

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

X

0

0

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

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

X

X

X
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Податкові зобов'язання

X

7 915

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

10 007 994

X

X

X

15 484 286

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень
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 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:
довгостроковi зобов'язання - 699 029 тис.грн., кредиторську заборгованiсть за
товари , роботи, послуги - 712 775 тис грн., за розрахунками зi страхування - 8
023 тис.грн., з оплати працi - 28 409 тис грн., за одержаними авансами - 5 729 тис
грн.; поточнi забезпечення - 42 395 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 8 511 634
тис. грн.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№
Основні види
у натуральній формі
у грошовій формі
у відсотках до всієї
з/п
продукції
(фізична од.вим.)
(тис.грн)
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од.вим.)

Обсяг реалізованої продукції
у грошовій формі
у відсотках до всієї
(тис.грн)
реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Суцiльнокатанi
залiзничнi колеса
Труби сталевi
безшовнi
гарячодеформов
анi
Труби обсаднi та
муфти до них

165432

3533234

35

132007

3322057

33

131433

2758065

27

131300

2758086

27

106489

3092415

30

105347

3136860

31

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

72,6

2

Iншi витрати

19,2
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6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (тис.грн)

Співвідношення
граничної сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступн
ій інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт товариства,
на якому розміщена
інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

19.04.2017

Рiчнi загальнi збори

5 985 000

11 980 103

49,96

Предметом правочину
є продаж продукцiї, що
виробляється
Товариством; закупiвля
Товариством
матерiалiв та сировини;
залучення кредитiв;
застава та/або iпотека
основних засобiв та
iнших активiв
Товариства з метою
забезпечення
виконання власних
зобов'язань та/або
зобов'язань третiх осiб;
забезпечення
виконання власних
зобов'язань та/або
зобов'язань третiх осiб;
виставлення
банкiвських гарантiй та
/ або акредитивiв;
надання та отримання
Товариством
фiнансової допомоги
та/або позичок; змiни та
доповнення до
кредитних договорiв
(договорiв про
вiдкриття кредитної
лiнiї, договорiв про
надання банкiвських
послуг тощо); внесення
змiн та доповнень до
договорiв застави
та/або iпотеки;
внесення змiн та
доповнень до договорiв

20.04.2017
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поруки; змiни та
доповнення до
договорiв щодо
виставлення
банкiвських гарантiй та
/ або акредитивiв.
Опис:
Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство) 19 квiтня 2017 року
(протокол рiчних загальних зборiв №22), прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме:
1. правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 19.04.2017р. до 19.04.2018р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких становить 10 i бiльше вiдсоткiв, але менша нiж
50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк:
- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не
повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000
тис.грн.;
- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги та/або позичок, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до кредитних договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про надання банкiвських послуг тощо),
вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв застави та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв поруки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 5 985 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна
перевищувати 5 985 000 тис.грн.
При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв, не може перевищувати 5 985 000 тис.грн.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 49,96%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 397 828 622.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 375 781 763.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 375 723 918 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, "ПРОТИ" - 57 845 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах.
2
19.04.2017
Рiчнi загальнi збори
7 200 000
11 980 103
60,01
Предметом правочину
20.04.2017
www.ntrp.interpipe.biz
є продаж продукцiї, що
виробляється
Товариством; закупiвля
Товариством
матерiалiв та сировини;
залучення кредитiв;
застава та/або iпотека
основних засобiв та
iнших активiв
Товариства з метою
забезпечення
виконання власних
зобов'язань та/або
зобов'язань третiх осiб;
забезпечення
виконання власних
зобов'язань та/або
зобов'язань третiх осiб;
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виставлення
банкiвських гарантiй та
/ або акредитивiв;
надання та отримання
Товариством
фiнансової допомоги
та/або позичок; змiни та
доповнення до
кредитних договорiв
(договорiв про
вiдкриття кредитної
лiнiї, договорiв про
надання банкiвських
послуг тощо); внесення
змiн та доповнень до
договорiв застави
та/або iпотеки;
внесення змiн та
доповнень до договорiв
поруки; змiни та
доповнення до
договорiв щодо
виставлення
банкiвських гарантiй та
/ або акредитивiв.
Опис:
2. правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 19.04.2017р. до 19.04.2018р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк:
- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв та сировини, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини з залучення кредитiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини iз застави та/або iпотеки основних засобiв та iнших активiв Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не
повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000
тис.грн.;
- правочини щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини щодо надання та отримання Товариством фiнансової допомоги та/або позичок, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до кредитних договорiв (договорiв про вiдкриття кредитної лiнiї, договорiв про надання банкiвських послуг тощо),
вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв застави та/або iпотеки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв поруки, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 7 200 000 тис.грн.;
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змiн та доповнень до договорiв щодо виставлення банкiвських гарантiй та / або акредитивiв, вартiсть кожного правочину не повинна
перевищувати 7 200 000 тис.грн.
При цьому, гранична сукупна вартiсть кожного з таких правочинiв не може перевищувати 7 200 000 тис.грн.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 60,01%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 397 828 622.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 375 781 763.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 375 723 918 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, "ПРОТИ" - 57 845 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
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8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис.грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (тис.грн)

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступн
ій інформаційній
базі даних
Комісії

Веб-сайт товариства,
на якому розміщена
інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

19.04.2017

Рiчнi загальнi збори

1 200 413

11 980 103

10,0201

Предметом правочину
є реалiзацiя продукцiї.

20.04.2017

www.ntrp.interpipe.biz

Опис:
Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство) 19 квiтня 2017 року
(протокол рiчних загальних зборiв №22), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА", далi по тексту - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 33668606; мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Днiпро, Україна, 49005).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акцiонером Товариства, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою, в якiй директор займає
посаду члена Наглядової ради Товариства; є стороною правочину.
Загальними зборами Товариства схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №653090049 вiд 26.12.2008р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Комiтента,
та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi Комiсiонера, предметом яких є реалiзацiя продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 200 413 283,11 гривень.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 10,0201%.
Iншi iстотнi умови правочину: Комiсiонер зобов'язується вiд свого iменi, за рахунок i в iнтересах Комiтента здiйснити наступнi юридично значимi дiї: здiйснювати, при необхiдностi, митне оформлення
продукцiї, що реалiзовується; здiйснювати, при необхiдностi, конвертацiю валютних коштiв, що надiйшли вiд покупцiв продукцiї, в нацiональну валюту України.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 397 828 622.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 375 781 763.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 327 363 008 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, "ПРОТИ" - 57 845 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах.
Iнформацiя про укладання договору комiсiї №653090049 вiд 26.12.2008р. не розкривалась, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було прийнято до введення в дiю вимог щодо
обов'язковостi розкриття iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
2
19.04.2017
Рiчнi загальнi збори
1 610 695
11 980 103
13,4448
Предметом правочину
20.04.2017
www.ntrp.interpipe.biz
є реалiзацiя продукцiї.
Опис:
2) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №653090051 вiд 26.12.2008р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Комiтента,
та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi Комiсiонера, предметом яких є реалiзацiя продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 610 694 987,39 гривень.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13,4448%.
Iншi iстотнi умови правочину: Комiсiонер зобов'язується вiд свого iменi, за рахунок i в iнтересах Комiтента здiйснити наступнi юридично значимi дiї: здiйснювати, при необхiдностi, митне оформлення
продукцiї, що реалiзовується; здiйснювати, при необхiдностi, конвертацiю валютних коштiв, що надiйшли вiд покупцiв продукцiї, в нацiональну валюту України.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 397 828 622.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 375 781 763.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 327 363 008 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, "ПРОТИ" - 57 845 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах.
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Iнформацiя про укладання договору комiсiї №653090051 вiд 26.12.2008р. не розкривалась, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було прийнято до введення в дiю вимог щодо
обов'язковостi розкриття iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
3
19.04.2017
Рiчнi загальнi збори
1 235 477
11 980 103
10,3127
Предметом правочину
20.04.2017
www.ntrp.interpipe.biz
є постачання трубної
продукцiї.
Опис:
3) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №653090052 вiд 26.12.2008р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника,
та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi Покупця, предметом яких є постачання трубної продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 235 477 415,55 гривень.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 10,3127%.
Iншi iстотнi умови правочину: Продукцiя поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки зазначенi у додатках до договору.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 397 828 622.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 375 781 763.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 327 363 008 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, "ПРОТИ" - 57 845 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах.
Iнформацiя про укладання договору №653090052 вiд 26.12.2008р. не розкривалась, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було прийнято до введення в дiю вимог щодо обов'язковостi
розкриття iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
4
19.04.2017
Рiчнi загальнi збори
2 320 863
11 980 103
19,3726
Предметом правочину
20.04.2017
www.ntrp.interpipe.biz
є купiвля-продаж
металопродукцiї.
Опис:
4) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №253/14/595141784 вiд 24.12.2014р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця,
та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi Продавця предметом яких є купiвля-продаж металопродукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2 320 863 332,84 гривень.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 19,3726%.
Iншi iстотнi умови правочину: Продукцiя поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки зазначенi у додатках до договору.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 397 828 622.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 375 781 763.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 327 363 008 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, "ПРОТИ" - 57 845 голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвались для участi у загальних зборах.
Iнформацiя про укладання договору №253/14/595141784 вiд 24.12.2014р., не розкривалась, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було прийнято до введення в дiю вимог щодо
обов'язковостi розкриття iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
5
31.08.2017
Наглядова рада
385,12
11 980 103
0,0032
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
вагонами.
Опис:
I. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ") 31
серпня 2017 року (протокол засiдання №515), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАПНЯНА
ФАБРИКА", далi по тексту - ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" (код за ЄДРПОУ 32896971; мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди та додатки до договору №617151513 вiд 25.12.2015р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Власника, та ТОВ "ВАПНЯНА
ФАБРИКА", в якостi Контрагента, предметом яких є виконання робiт з вагонами.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 385,12 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0032%.
Iншi iстотнi умови правочину: Власник бере на себе зобов'язання приймати та здавати вагони та хопер дозаторнi вертушки Контрагента на/з пiд'їздної колiї Власника, виконувати маневровi роботи з
вагонами на вантажних фронтах Контрагента.
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6

31.08.2017

Наглядова рада
Товариства

277,55

11 980 103

0,0023

Предметом правочину
є передача в тимчасове
i платне користування
примiщень.

01.09.2017

www.ntrp.interpipe.biz

Опис:
2) додатковi угоди та додатки до договору оренди №638141542/201465 вiд 01.11.2014р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця,
та ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", в якостi Орендаря, предметом яких є передача в тимчасове i платне користування примiщень.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 277,55 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0023%.
Iншi iстотнi умови правочину: Примiщення передаються Орендаревi в тимчасове i платне користування для виробничих потреб.
7
31.08.2017
Наглядова рада
22 292,87
11 980 103
0,1861
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є постачання вапна та
вiдсiву вапна.
Опис:
3) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору постачання №638161061/201650 вiд 18.04.2016р., укладенi за перiод з 18 квiтня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в
якостi Постачальника, та ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", в якостi Покупця, предметом яких є постачання вапна та вiдсiву вапна.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 22 292,87 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,1861%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки, зазначенi у специфiкацiях до договору.
8
31.08.2017
Наглядова рада
408,08
11 980 103
0,0034
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт по
демонтажу i рiзанню
устаткування i
розбиранню кладки
вапняних
обпалювальних печей
на територiї ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ".
Опис:
4) додатковi угоди та додатки до договору пiдряду №560141711 вiд 01.12.2014р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Замовника, та ТОВ
"ВАПНЯНА ФАБРИКА", в якостi Пiдрядника, предметом яких є виконання робiт по демонтажу i рiзанню устаткування i розбиранню кладки вапняних обпалювальних печей на територiї ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ".
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 408,08 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0034%.
Iншi iстотнi умови правочину: Термiн виконання робiт: грудень 2016р.
9
31.08.2017
Наглядова рада
9 662,37
11 980 103
0,0807
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання послуг з
виводу на проектну
потужнiсть
прямоточно-протиточн
ої регенеративної
двохшахтної печi
випалу вапна TWIN D55 СIМ - REVERSY.
Опис:
5) додатковi угоди та додатки до договору пiдряду №560161142 вiд 18.04.2016р., укладенi за перiод з 18 квiтня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Замовника, та ТОВ
"ВАПНЯНА ФАБРИКА", в якостi Пiдрядника, предметом яких є надання послуг з виводу на проектну потужнiсть прямоточно-протиточної регенеративної двохшахтної печi випалу вапна TWIN - D55 СIМ
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- REVERSY.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 9 662,37 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0807%.
Iншi iстотнi умови правочину: Надання послуг здiйснюється на пiдставi технiчого завдання.
10
31.08.2017
Наглядова рада
3 316,56
11 980 103
0,0277
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
сталевих поковок.
Опис:
II. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 31 серпня 2017 року (протокол засiдання №515), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД", далi по тексту - ПрАТ "НРЗ" (код за ЄДРПОУ 31167067; мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м. Нiкополь, Днiпропетровська
обл., Україна, 53201).
Ознаки заiнтересованостi: ПрАТ "НРЗ" є юридичною особою, в якiй Голова Правлiння займає посаду члена Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору купiвлi-продажу №638151399/20150399 вiд 29.10.2015р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ",
в якостi Продавця, та ПрАТ "НРЗ", в якостi Покупця, предметом яких є купiвля-продаж сталевих поковок.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 3 316,56 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0277%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється на умовах EXW, згiдно Iнкотермс 2000.
11
31.08.2017
Наглядова рада
1 921,33
11 980 103
0,16
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
брухту легованих марок
сталей i чавуну.
Опис:
2) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору купiвлi-продажу №638160062/20160024 вiд 14.01.2016р., укладенi за перiод з 14 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ", в якостi Продавця, та ПрАТ "НРЗ", в якостi Покупця, предметом яких є купiвля-продаж брухту легованих марок сталей i чавуну.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 921,33 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0160%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється на умовах EXW, згiдно Iнкотермс 2000.
12
31.08.2017
Наглядова рада
286,39
11 980 103
0,0024
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
брухту кольорових
металiв i сплавiв.
Опис:
3) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору купiвлi-продажу №638160391/20160776 вiд 15.03.2016р., укладенi за перiод з 15 березня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ", в якостi Продавця, та ПрАТ "НРЗ", в якостi Покупця, предметом яких є купiвля-продаж брухту кольорових металiв i сплавiв.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 286,39 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0024%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється на умовах EXW, згiдно Iнкотермс 2000.
13
31.08.2017
Наглядова рада
5 109,47
11 980 103
0,0426
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є постачання трубної
заготiвки, трубної
продукцiї та
металопродукцiї.
Опис:
4) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №653122582/280113/3 вiд 02.01.2013р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi
Постачальника, та ПрАТ "НРЗ", в якостi Покупця, предметом яких є постачання трубної заготiвки, трубної продукцiї i металопродукцiї.
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Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 5 109,47 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0426%.
Iншi iстотнi умови правочину: Продукцiя поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки зазначенi у додатках до договору.
14
31.08.2017
Наглядова рада
151,84
11 980 103
0,0013
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
товарно-матерiальних
цiнностей.
Опис:
5) договiр купiвлi-продажу №638160978 вiд 21.07.2016р. i специфiкацiї до нього, укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Продавця, та ПрАТ "НРЗ", в якостi Покупця, предметом яких є
купiвля-продаж товарно-матерiальних цiнностей.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 151,84 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0013%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється на умовах EXW, згiдно Iнкотермс 2000.
15
31.08.2017
Наглядова рада
317,91
11 980 103
0,0027
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка
металопродукцiї.
Опис:
6) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №653150082/230115/5 вiд 05.01.2015р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi
Постачальника, та ПрАТ "НРЗ", в якостi Покупця, предметом яких є поставка металопродукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 317,91 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0027%.
Iншi iстотнi умови правочину: Продукцiя поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки, зазначенi у додатках до договору.
16
31.08.2017
Наглядова рада
431,72
11 980 103
0,0036
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є постачання продукцiї
матерiально-технiчного
призначення.
Опис:
7) договiр №20160917/611161063 вiд 18.08.2016р. i специфiкацiї до нього, укладенi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ПрАТ "НРЗ", в якостi Покупця, предметом яких є постачання
продукцiї матерiально-технiчного призначення.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 431,72 грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0036%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється на умовах, вказаних в Специфiкацiях до Договору, згiдно Iнкотермс 2000.
17
31.08.2017
Наглядова рада
40 085,61
11 980 103
0,3346
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка продукцiї.
Опис:
8) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №220313/1/511130850 вiд 22.03.2013р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi
Покупця, та ПрАТ "НРЗ", в якостi Постачальника, предметом яких є поставка продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 40 085,61 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,3346%.
Iншi iстотнi умови правочину: Поставка продукцiї здiйснюється на умовах ЕХW, згiдно Iнкотермс 2000 року.
18
31.08.2017
Наглядова рада
1 780,22
11 980 103
0,0149
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання всiх видiв
технологiчних послуг
ПрАТ "НРЗ".
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Опис:
9) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №220313/2/511131010 про надання технологiчних послуг вiд 22.03.2013р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Замовника, та ПрАТ "НРЗ", в якостi Виконавця, предметом яких є надання всiх видiв технологiчних послуг ПрАТ "НРЗ".
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 780,22 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0149%.
Iншi iстотнi умови правочину: Послуги надаються на пiдставi замовлень та креслень до них.
19
31.08.2017
Наглядова рада
892,28
11 980 103
0,0074
Предметом правочину
01.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка продукцiї
матерiально-технiчного
призначення.
Опис:
III. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 31 серпня 2017 року (протокол засiдання №515), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН", далi по тексту - ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" (код за ЄДРПОУ 38896013; мiсцезнаходження: вул. Столєтова,21, м. Днiпро, Україна 49081), а саме
додаткових угод, додаткiв, специфiкацiй до договору поставки №511150737 вiд 05.05.2015р., укладених за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi
Покупця, та ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН", в якостi Постачальника, предметом яких є поставка продукцiї матерiально-технiчного призначення.
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "КЛВ ПРОДАКШН" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою, в якiй директор
займає посаду члена Правлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 892,28 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0074%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється на умовах, вказаних в Специфiкацiях до Договору, згiдно Iнкотермс 2000.
20
05.09.2017
Наглядова рада
527,88
11 980 103
0,004
Предметом правочину
06.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
транспортних засобiв
(автомобiлi
спецiалiзованого
ломовоза) в кiлькостi
8-ми одиниць.
Опис:
I. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ") 05
вересня 2017 року (протокол засiдання №516), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТА",
далi по тексту - ТОВ "МЕТА" (код за ЄДРПОУ 14060626; мiсцезнаходження: вул. Бiологiчна, 7, м. Харкiв, Україна, 61030).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "МЕТА" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) договiр оренди транспортних засобiв №680161556 вiд 30.12.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якостi Орендаря, предметом якого є передача в
тимчасове та платне користування транспортних засобiв (автомобiлi спецiалiзованого ломовоза) в кiлькостi 8-ми одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 527,88 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,004%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
21
05.09.2017
Наглядова рада
454,07
11 980 103
0,004
Предметом правочину
06.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
устаткування та
транспортних засобiв
(перевантажувачi
SENNEBOGEN 825М) в
кiлькостi 2-х одиниць.
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Опис:
2) договiр оренди №680161557 вiд 30.12.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якостi Орендаря, предметом якого є передача в тимчасове та платне
користування устаткування та транспортних засобiв (перевантажувачi SENNEBOGEN 825М) в кiлькостi 2-х одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 454,07 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,004%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
22
05.09.2017
Наглядова рада
14 120,58
11 980 103
0,118
Предметом правочину
06.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є постачання продукцiї
матерiально-технiчного
призначення.
Опис:
II. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 05 вересня 2017 року (протокол засiдання №516), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", далi по тексту - ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (код за ЄДРПОУ 35537363; мiсцезнаходження: пр. Трубникiв, 56, м. Нiкополь,
Днiпропетровська обл., Україна, 53201).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою в якiй:
Голова Наглядової ради Храйбе Ф.З. є Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", член Наглядової ради Морозов Д.В. є членом Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №638160314/20160159 вiд 17.02.2016р., укладенi за перiод з 17 лютого 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в
якостi Постачальника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", в якостi Покупця, предметом яких є постачання продукцiї матерiально-технiчного призначення.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 14 120,58 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,118%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється на умовах, вказаних в Специфiкацiях до Договору, згiдно Iнкотермс 2000.
23
05.09.2017
Наглядова рада
109 688,67
11 980 103
0,916
Предметом правочину
06.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є постачання трубної
заготiвки.
Опис:
2) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №20140332/695141754 вiд 15.12.2014р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi
Постачальника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", в якостi Покупця, предметом яких є постачання трубної заготiвки.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 109 688,67 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,916%.
Iншi iстотнi умови правочину: Продукцiя поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки, зазначенi у додатках до договору.
24
05.09.2017
Наглядова рада
34 272,67
11 980 103
0,286
Предметом правочину
06.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є постачання трубної
продукцiї.
Опис:
3) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №20140266/653141751 вiд 17.11.2014р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi
Постачальника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", в якостi Покупця, предметом яких є постачання трубної продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 34 272,67 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,286%.
Iншi iстотнi умови правочину: Продукцiя поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки, зазначенi у додатках до договору.
25
05.09.2017
Наглядова рада
224
11 980 103
0,002
Предметом правочину
06.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання послуг з
остаточної обробки
труб Замовника.
Опис:
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4) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №20160441/653160971 на надання послуг з проведення остаточної обробки труб вiд 29.04.2016р., укладенi за перiод з 29 квiтня 2016 року по 31
грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", в якостi Замовника, предметом яких є надання послуг з остаточної обробки труб Замовника.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 224,00 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,002%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець зобов'язується надати послуги з остаточної обробки труб Замовника, а саме ремонту дрiбних дефектiв; нанесення антикорозiйного покриття; нанесення
маркування тавруванням; та iнше.
26
05.09.2017
Наглядова рада
824,83
11 980 103
0,007
Предметом правочину
06.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є постачання продукцiї
матерiально-технiчного
призначення.
Опис:
5) договiр поставки №20160511/611061062 вiд 22.08.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", в якостi Покупця, предметом якого є
постачання продукцiї матерiально-технiчного призначення.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 824,83 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,007%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється на умовах, вказаних в Специфiкацiях до Договору, згiдно Iнкотермс 2000.
27
05.09.2017
Наглядова рада
2 405,29
11 980 103
0,02
Предметом правочину
06.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є постачання продукцiї
матерiально-технiчного
призначення.
Опис:
6) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №511140064 вiд 09.01.2014р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця,
та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", в якостi Постачальника, предметом яких є постачання продукцiї матерiально-технiчного призначення.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2 405,29 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,020%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється на умовах, вказаних в Специфiкацiях до Договору, згiдно Iнкотермс 2000.
28
05.09.2017
Наглядова рада
23 070,62
11 980 103
0,193
Предметом правочину
06.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
продукцiї.
Опис:
7) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №1014/553140082 вiд 03.12.2013р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та
ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", в якостi Продавця, предметом яких є купiвля-продаж продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 23 070,62 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,193%.
Iншi iстотнi умови правочину: Продукцiя поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки, зазначенi у додатках до договору.
29
05.09.2017
Наглядова рада
497 591,05
11 980 103
4,153
Предметом правочину
06.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
продукцiї.
Опис:
8) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №20150850/553160089 вiд 31.12.2015р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi
Покупця, та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", в якостi Продавця, предметом яких є купiвля-продаж продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 497 591,05 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4,153%.
Iншi iстотнi умови правочину: Продукцiя поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки, зазначенi у додатках до договору.
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30

05.09.2017

Наглядова рада
Товариства

10 739,96

11 980 103

0,09

Предметом правочину
є купiвля-продаж
продукцiї.

06.09.2017

www.ntrp.interpipe.biz

Опис:
9) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №20140319/595141755 вiд 09.12.2014р., укладенi за перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi
Покупця, та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", в якостi Продавця, предметом яких є купiвля-продаж продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 10 739,96 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,090%.
Iншi iстотнi умови правочину: Продукцiя поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки, зазначенi у додатках до договору.
31
12.09.2017
Наглядова рада
192,09
11 980 103
0,0016
Предметом правочину
13.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
транспортних засобiв
(автомобiлi
спецiалiзованого
ломовоза) в кiлькостi
35-ти одиниць.
Опис:
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ") 12
вересня 2017 року (протокол засiдання №518), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", далi по тексту - ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" (код за ЄДРПОУ 00191454; мiсцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Днiпро, Україна, 49124).
Ознаки заiнтересованостi: ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою в
якiй Голова Наглядової ради Храйбе Ф.З. - представник акцiонера IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED) є Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", член Наглядової ради Брiдня Г.I. є
членом Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) договiр оренди транспортних засобiв №680161551/1106 вiд 30.12.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Орендаря,
предметом якого є передача в тимчасове та платне користування транспортних засобiв (автомобiлi спецiалiзованого ломовоза) в кiлькостi 35-ти одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 192,09 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0016%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
32
12.09.2017
Наглядова рада
130,15
11 980 103
0,0011
Предметом правочину
13.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
транспортних засобiв
(автомобiлi
спецiалiзованого
ломовоза) в кiлькостi
26-ти одиниць.
Опис:
2) додаткову угоду №2 вiд 01.02.2017р. до договору оренди транспортних засобiв №680161551/1106 вiд 30.12.2016р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП
ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування транспортних засобiв (автомобiлi спецiалiзованого ломовоза) в кiлькостi 26-ти одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 130,15 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0011%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
33
12.09.2017
Наглядова рада
289,19
11 980 103
0,0024
Предметом правочину
13.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
88

транспортних засобiв
(автомобiлi
спецiалiзованого
ломовоза) в кiлькостi
26-ти одиниць.
Опис:
3) додаткову угоду №3 вiд 01.03.2017р. до договору оренди транспортних засобiв №680161551/1106 вiд 30.12.2016р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП
ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування транспортних засобiв (автомобiлi спецiалiзованого ломовоза) в кiлькостi 26-ти одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 289,19 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0024%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
34
12.09.2017
Наглядова рада
211,63
11 980 103
0,0018
Предметом правочину
13.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
устаткування та
транспортних засобiв
(перевантажувачi
SENNEBOGEN 825М,
821М) в кiлькостi 13-ти
одиниць).
Опис:
4) договiр оренди №680161552/1107 вiд 30.12.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Орендаря, предметом якого є
передача в тимчасове та платне користування устаткування та транспортних засобiв (перевантажувачi SENNEBOGEN 825М, 821М) в кiлькостi 13-ти одиниць).
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 211,63 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0018%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
35
12.09.2017
Наглядова рада
160,84
11 980 103
0,0013
Предметом правочину
13.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
устаткування та
транспортних засобiв
(перевантажувачi
SENNEBOGEN 825М,
821М) в кiлькостi 10-ти
одиниць).
Опис:
5) додаткову угоду №2 вiд 01.02.2017р. до договору оренди №680161552/1107 вiд 30.12.2016р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ",
в якостi Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування устаткування та транспортних засобiв (перевантажувачi SENNEBOGEN 825М, 821М) в кiлькостi 10-ти одиниць).
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 160,84 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0013%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
36
12.09.2017
Наглядова рада
196,31
11 980 103
0,0016
Предметом правочину
13.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
устаткування та
транспортних засобiв
(перевантажувачi
89

SENNEBOGEN 825М,
821М) в кiлькостi 10-ти
одиниць).
Опис:
6) додаткову угоду №3 вiд 01.03.2017р. до договору оренди №680161552/1107 вiд 30.12.2016р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ",
в якостi Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування устаткування та транспортних засобiв (перевантажувачi SENNEBOGEN 825М, 821М) в кiлькостi 10-ти одиниць).
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 196,31 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0016%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
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12.09.2017
Наглядова рада
642,63
11 980 103
0,0054
Предметом правочину
13.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
устаткування та
транспортних засобiв
(перевантажувачi
SENNEBOGEN 825М,
821М) в кiлькостi 11-ти
одиниць).
Опис:
7) додаткову угоду №4 вiд 25.05.2017р. до договору оренди №680161552/1107 вiд 30.12.2016р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ",
в якостi Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування устаткування та транспортних засобiв (перевантажувачi SENNEBOGEN 825М, 821М) в кiлькостi 11-ти одиниць).
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 642,63 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0054%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
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12.09.2017
Наглядова рада
2 053,17
11 980 103
0,017
Предметом правочину
13.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
майна (гiдравлiчнi
прес-ножицi) в кiлькостi
5-ти одиниць.
Опис:
8) договiр оренди №680161553/1108 вiд 30.12.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Орендаря, предметом якого є
передача в тимчасове та платне користування майна (гiдравлiчнi прес-ножицi) в кiлькостi 5-ти одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2 053,17 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,017%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
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12.09.2017
Наглядова рада
1 502,54
11 980 103
0,013
Предметом правочину
13.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
майна (гiдравлiчнi
прес-ножицi) в кiлькостi
4-х одиниць.
Опис:
9) додаткову угоду №2 вiд 01.02.2017р. до договору оренди №680161553/1108 вiд 30.12.2016р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ",
в якостi Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування майна (гiдравлiчнi прес-ножицi) в кiлькостi 4-х одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 502,54 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
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Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,013%
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
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12.09.2017
Наглядова рада
566,76
11 980 103
0,0047
Предметом правочину
13.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
майна (гiдравлiчнi
прес-ножицi) в кiлькостi
4-х одиниць.
Опис:
10) додаткову угоду №3 вiд 01.03.2017р. до договору оренди №680161553/1108 вiд 30.12.2016р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ",
в якостi Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування майна (гiдравлiчнi прес-ножицi) в кiлькостi 4-х одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 566,76 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0047%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
41
20.09.2017
Наглядова рада
7 868,78
11 980 103
0,066
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка чорного
вторинного металу.
Опис:
I. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ") 20
вересня 2017 року (протокол засiдання №519), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", далi по тексту - ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" (код за ЄДРПОУ 00191454; мiсцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Днiпро, Україна, 49124).
Ознаки заiнтересованостi: ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою в
якiй Голова Наглядової ради Храйбе Ф.З. - представник акцiонера IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED) є Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", член Наглядової ради Брiдня Г.I. є
членом Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №611160267/143 вiд 15.02.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП
ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Покупця, предметом яких є поставка чорного вторинного металу.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 7 868,78 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,066%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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20.09.2017
Наглядова рада
6 833,42
11 980 103
0,057
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
вагонами.
Опис:
2) додатковi угоди та додатки до договору №617151637/644 вiд 18.12.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi
Замовника, предметом яких є виконання робiт з вагонами.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 6 833,42 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,057%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець приймає на себе зобов'язання приймати та здавати цiлодобово вагони Замовника, маневровим порядком подавати та забирати вагони на/з вантажних
фронтiв Замовника та iнше.
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20.09.2017
Наглядова рада
544,79
11 980 103
0,005
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
вагонами.
Опис:
3) договiр №617160825/487 вiд 10.06.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Власника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Контрагента, предметом якого є виконання
робiт з вагонами.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 544,79 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
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Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,005%.
Iншi iстотнi умови правочину: Власник приймає на себе зобов'язання приймати та здавати вагони Контрагента, маневровим порядком подавати вагони на власнi залiзничнi ваги.
44

20.09.2017

Наглядова рада
Товариства

354,87

11 980 103

0,003

Предметом правочину
є виконання робiт з
механiчної обробки
сталевих виробiв.

21.09.2017

www.ntrp.interpipe.biz

Опис:
4) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №638160059/32 вiд 01.01.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в
якостi Замовника, предметом яких є виконання робiт з механiчної обробки сталевих виробiв.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 354,87 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,003%.
Iншi iстотнi умови правочину: Найменування та кiлькiсть сталевих виробiв, що пiдлягають механiчнiй обробцi, встановлюється у вiдповiдних специфiкацiях.
45
20.09.2017
Наглядова рада
191 734,65
11 980 103
1,6
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
5) договiр про переведення боргу №777/580161195 вiд 21.09.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 191 734,65 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1,6%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором.
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20.09.2017
Наглядова рада
2 327,33
11 980 103
0,019
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є отримання в
тимчасове та платне
використання майна.
Опис:
6) додатковi угоди та додатки до договору оренди №830/517122394 вiд 01.11.2012р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендаря, та ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в
якостi Орендодавця, предметом яких є отримання в тимчасове та платне використання майна.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2 327,33 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,019%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно передається Орендаревi для використання його в господарськiй дiяльностi.
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20.09.2017
Наглядова рада
128 316,68
11 980 103
1,071
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
92

Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
7) договiр про переведення боргу №333/580160637 вiд 20.04.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 128 316,68 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1,071%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором.
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20.09.2017
Наглядова рада
138,73
11 980 103
0,001
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
монтажу комп'ютерної
мережi.
Опис:
II. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 20 вересня 2017 року (протокол засiдання №519) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", далi по тексту - ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" (код за ЄДРПОУ 05393139; мiсцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м.
Новомосковськ, Днiпропетровська обл., Україна, 51200).
Ознаки заiнтересованостi: ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою в якiй Голова
Наглядової ради Храйбе Ф.З. - представник акцiонера IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED) є Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", члени Наглядової ради Брiдня Г.I. i Морозов Д.В.
є членами Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди та додатки до договору №621150261 вiд 16.02.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в якостi Замовника,
предметом яких є виконання робiт з монтажу комп'ютерної мережi.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 138,73 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,001%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконаня робiт здiйснюється згiдно заявки Замовника.
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20.09.2017
Наглядова рада
178,36
11 980 103
0,001
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
атестацiї робочих
мiсць, перiодичного
(вiдомчого) контролю
дотримання нормативiв
ГДК джерел викидiв та
перiодичного
(вiдомчого) контролю
умов працi на робочих
мiсцях Замовника.
Опис:
2) договiр №641160525 вiд 01.04.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в якостi Замовника, предметом якого є виконання робiт з атестацiї
робочих мiсць, перiодичного (вiдомчого) контролю дотримання нормативiв ГДК джерел викидiв та перiодичного (вiдомчого) контролю умов працi на робочих мiсцях Замовника.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 178,36 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,001%.
Iншi iстотнi умови правочину: Органiзацiя робiт, взаємодiя iз службами здiйснюється згiдно регламенту про взаємодiю мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" i ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ".
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20.09.2017
Наглядова рада
2 586,2
11 980 103
0,022
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка продукцiї
матерiально-технiчного
призначення.
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Опис:
3) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №8/16 вiд 12.01.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в якостi
Покупця, предметом яких є поставка продукцiї матерiально-технiчного призначення.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2 586,2 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,022%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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20.09.2017
Наглядова рада
109 822,01
11 980 103
0,917
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка товарiв
матерiально-технiчного
призначення.
Опис:
4) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №653131938 вiд 25.11.2013р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в
якостi Покупця, предметом яких є поставка товарiв матерiально-технiчного призначення.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 109 822,01 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,917%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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20.09.2017
Наглядова рада
2 306,6
11 980 103
0,019
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка продукцiї
матерiально-технiчного
призначення.
Опис:
5) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №43/16/511160288 вiд 19.01.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в
якостi Постачальника, предметом яких є поставка продукцiї матерiально-технiчного призначення.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2 306,6 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,019%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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20.09.2017
Наглядова рада
1 598,77
11 980 103
0,013
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання комплексу
послуг, направлених на
укладання Повiреним з
перевiзником договорiв
на перевезення
металопрокату
залiзничним
транспортом.
Опис:
6) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору доручення №553140084 вiд 02.12.2013р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Довiрителя, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в
якостi Повiренного, предметом яких є надання комплексу послуг, направлених на укладання Повiреним з перевiзником договорiв на перевезення металопрокату залiзничним транспортом.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 598,77 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,013%.
Iншi iстотнi умови правочину: Повiрений вiд iменi Довiрителя знаходить перевiзника (вiдправника) та укладає договiр на перевезення металопрокату залiзничним транспортом, виконує iншi дiї
вiдповiдно до вказiвок Довiрителя.
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20.09.2017
Наглядова рада
4 218,81
11 980 103
0,035
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
нанесення двох або
тришарового
94

iзоляцiйного покриття
на основi
екструдированого
полiетилену на труби
сталевi.
Опис:
7) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору пiдряду №553140364 вiд 02.01.2014р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Замовника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в якостi
Пiдрядника, предметом яких є виконання робiт з нанесення двох або тришарового iзоляцiйного покриття на основi екструдированого полiетилену на труби сталевi.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 4 218,81 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,035%.
Iншi iстотнi умови правочину: Пiдрядник надає Замовнику супутнi послуги з обробки труб.
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20.09.2017
Наглядова рада
633,13
11 980 103
0,005
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є отримання в
тимчасове та платне
користування
нерухомого майна
(нежитлових
примiщень).
Опис:
8) додатковi угоди та додатки до договору оренди №733/14 вiд 25.12.2014р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендаря, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в якостi Орендодавця,
предметом яких є отримання в тимчасове та платне користування нерухомого майна (нежитлових примiщень).
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 633,13 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,005%.
Iншi iстотнi умови правочину: Примiщення передаються Орендаревi для використання в господарськiй дiяльностi.
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20.09.2017
Наглядова рада
288,14
11 980 103
0,002
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання медичних
послуг робiтникам
Замовника.
Опис:
9) додатковi угоди та додатки до договору на надання послуг №110627 вiд 28.12.2010р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в якостi
Засовника, предметом яких є надання медичних послуг робiтникам Замовника.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 288,14 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,002%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець надає наступнi медичнi послуги: лiкування (амбулаторне) i медичне обслуговування робiтникiв Замовника.
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20.09.2017
Наглядова рада
179,82
11 980 103
0,002
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
гiдравлiчного
випробування труб
Замовника.
Опис:
10) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №590150396 на надання послуг з проведення гiдравлiчних випробувань труб вiд 13.03.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ",
в якостi Замовника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", в якостi Виконаця, предметом яких є виконання робiт з гiдравлiчного випробування труб Замовника.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 179,82 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,002%.
Iншi iстотнi умови правочину: Для проведення гiдравлiчних випробувань Замовник поставляє Виконацю труби, сортамент i кiлькiсть яких вказано в додатках до договору.
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20.09.2017

Наглядова рада
Товариства

687 456,39

11 980 103

5,738

Предметом правочину
є реалiзацiя
цiльнокатаних колiс та
бандажiв.

21.09.2017

www.ntrp.interpipe.biz

Опис:
III. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 20 вересня 2017 року (протокол засiдання №519) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далi по тексту - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 33668606; мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Днiпро, Україна,
49005).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акцiонером Товариства, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою, в якiй директор займає
посаду члена Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №653090053 вiд 26.12.2008р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi
Покупця, предметом яких є реалiзацiя цiльнокатаних колiс та бандажiв.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 687 456,39 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5,738%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки, зазначенi у специфiкацiях до договору.
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20.09.2017
Наглядова рада
19 260,46
11 980 103
0,161
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є
транспортно-експедицi
йне обслуговування
вантажiв
автомобiльним
траспортом.
Опис:
2) додатковi угоди та додатки до договору №009/09/531090972 на транспортно-експедицiйне обслуговування вантажiв автомобiльним траспортом вiд 06.01.2009р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Клiєнта, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi Еспедитора, предметом яких є транспортно-експедицiйне обслуговування вантажiв автомобiльним траспортом.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 19 260,46 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,161%.
Iншi iстотнi умови правочину: Транспортно-експедицiйне обслуговування здiйснюється вiдповiдно до узгоджених сторонами заявок.
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20.09.2017
Наглядова рада
4 372,8
11 980 103
0,037
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є
транспортно-експедицi
йне обслуговування.
Опис:
3) додатковi угоди та додатки до договору транспортного експедирування №У 211/2010/531101448 вiд 12.03.2010р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Клiєнта, та ТОВ
"IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi Еспедитора, предметом яких є транспортно-експедицiйне обслуговування.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 4 372,8 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,037%.
Iншi iстотнi умови правочину: Транспортно-експедицiйне обслуговування здiйснюється вiдповiдно до узгоджених сторонами заявок.
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20.09.2017
Наглядова рада
10 494,92
11 980 103
0,088
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання
консультативних послуг
в областi iнвестицiйної
дiяльностi Замовника.
Опис:
4) додатки до договору №237/15/551151678 з надання консультативних послуг вiд 02.02.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Замовника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в
якостi Виконавця, предметом яких є надання консультативних послуг в областi iнвестицiйної дiяльностi Замовника.
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Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 10 494,92 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,088%.
Iншi iстотнi умови правочину: Надання консультативних послуг здiйснюється за слiдуючими напрямками: оцiнка iнвестицiйних проектiв; супровiд впровадження iнвестицiйних проектiв та iнше.
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20.09.2017
Наглядова рада
8 252,03
11 980 103
0,069
Предметом правочину
21.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
металопродукцiї.
Опис:
5) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №405/11/553120070 вiд 14.12.2011р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi
Продавця, предметом яких є купiвля-продаж металопродукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 8 252,03 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,069%.
Iншi iстотнi умови правочину: Продукцiя поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки, зазначенi у специфiкацiях до договору.
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28.09.2017
Наглядова рада
101,2
11 980 103
0,0008
Предметом правочину
29.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
майна.
Опис:
I. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ") 28
вересня 2017 року (протокол засiдання №521), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТРАНСКОМ-ДНIПРО", далi по тексту - ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" (код за ЄДРПОУ 34984027; мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додаткову угоду №12 вiд 31.12.2016р. до договору оренди транспортних засобiв №680120030 вiд 15.12.2011р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ
"ТРАНСКОМ-ДНIПРО", в якостi Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування майна.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 101,20 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0008%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
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28.09.2017
Наглядова рада
751,24
11 980 103
0,006
Предметом правочину
29.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
майна.
Опис:
2) додаткову угоду №13 вiд 31.12.2016р. до договору оренди транспортних засобiв №680120030 вiд 15.12.2011р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ
"ТРАНСКОМ-ДНIПРО", в якостi Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування майна.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 751,24 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,006%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
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28.09.2017
Наглядова рада
488,11
11 980 103
0,0041
Предметом правочину
29.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
майна.
Опис:
3) додаткову угоду №14 вiд 18.01.2017р. до договору оренди транспортних засобiв №680120030 вiд 15.12.2011р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ
"ТРАНСКОМ-ДНIПРО", в якостi Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування майна.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 488,11 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
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Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0041%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
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28.09.2017
Наглядова рада
2 152,79
11 980 103
0,018
Предметом правочину
29.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
офiсних примiщень та
офiсної технiки.
Опис:
II. Наглядовою радою Товариства 28 вересня 2017 року (протокол засiдання №521), прийнято рiшення про схвалення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далi по тексту - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 33668606; мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Днiпро, Україна,
49005), а саме договору оренди №623170217 вiд 01.01.2017р., укладеного мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi Орендаря, предметом якого є
передача в тимчасове та платне користування офiсних примiщень та офiсної технiки.
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акцiонером Товариства, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою, в якiй директор займає
посаду члена Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2 152,79 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,018%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
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28.09.2017
Наглядова рада
566,86
11 980 103
0,005
Предметом правочину
29.09.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
примiщень, прилеглої
территорiї, механiзмiв
та обладнання.
Опис:
III. Наглядовою радою Товариства 28 вересня 2017 року (протокол засiдання №521), прийнято рiшення про схвалення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", далi по тексту - ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" (код за ЄДРПОУ 32896971; мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Днiпро, Україна, 49081),
а саме договору оренди №623170200 вiд 01.01.2017р., укладеного мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", в якостi Орендаря, предметом якого є передача в
тимчасове та платне користування примiщень, прилеглої территорiї, механiзмiв та обладнання.
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є стороною правочину.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 566,86 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,005%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
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05.10.2017
Наглядова рада
2 387,06
11 980 103
0,02
Предметом правочину
05.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка трубної i
колiсної продукцiї.
Опис:
I. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ") 05
жовтня 2017 року (протокол засiдання №523), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП-М", далi по тексту - ТОВ "IНТЕРПАЙП-М" (код за ОДРН 1057748391084; мiсцезнаходження: вул. Профсоюзна, 144, м. Москва, Росiйська Федерацiя, 117321), а саме: додаткових угод,
додаткiв, специфiкацiй до контракту №653131430 вiд 15.07.2013р., укладених в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП-М", в якостi Покупця, предметом
яких є поставка трубної i колiсної продукцiї.
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "IНТЕРПАЙП-М" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є стороною правочину.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2 387,06 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,020%.
Iншi iстотнi умови правочину: Продукцiя поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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05.10.2017
Наглядова рада
17 415,68
11 980 103
0,145
Предметом правочину
05.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
98

товарно-матерiальних
цiнностей.
Опис:
II. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 05 жовтня 2017 року (протокол засiдання №523), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", далi по тексту - ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" (код за ЄДРПОУ 33905850; мiсцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м.
Новомосковськ, Днiпропетровська обл., Україна, 51200).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору купiвлi-продажу №638151061 вiд 21.08.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Продавця, та ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ПОСУД", в якостi Покупця, предметом яких є купiвля-продаж товарно-матерiальних цiнностей.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 17 415,68 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,145%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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05.10.2017
Наглядова рада
879,75
11 980 103
0,007
Предметом правочину
05.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
товарно-матерiальних
цiнностей.
Опис:
2) договiр купiвлi-продажу №638161179 вiд 19.09.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Продавця, та ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", в якостi Покупця, предметом якого є
купiвля-продаж товарно-матерiальних цiнностей.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 879,75 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,007%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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05.10.2017
Наглядова рада
7 457,37
11 980 103
0,062
Предметом правочину
05.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка продукцiї
матерiально-технiчного
призначення.
Опис:
3) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї договору поставки №511150062 вiд 09.02.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД",
в якостi Постачальника, предметом яких є поставка продукцiї матерiально-технiчного призначення.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 7 457,37 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,062%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
72
05.10.2017
Наглядова рада
315,34
11 980 103
0,003
Предметом правочину
05.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача Боржником,
за згодою Кредитора,
Новому боржнику своїх
боргових зобов'язань за
договором, укладеним
мiж Кредитором i
Боржником.
Опис:
4) договiр переведення боргу №09/16/590160357 вiд 10.02.2016р., укладений мiж ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", в якостi Кредитора, ТОВ "ОГРКРIВЛЯ", в якостi Боржника та ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ", в якостi Нового боржника, предметом якого є передача Боржником, за згодою Кредитора, Новому боржнику своїх боргових зобов'язань за договором, укладеним мiж Кредитором i Боржником.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 315,34 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,003%.
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Iншi iстотнi умови правочину: Борговi зобов'язання Боржника, якi педаються Новому боржнику за Договором, складають суму в розмiрi 315,34 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
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05.10.2017

Наглядова рада
Товариства

288,41

11 980 103

0,002

Предметом правочину
є передача Боржником,
за згодою Кредитора,
Новому боржнику своїх
боргових зобов'язань за
договором, укладеним
мiж Кредитором i
Боржником.

05.10.2017

www.ntrp.interpipe.biz

Опис:
5) договiр переведення боргу №12/16/590160372 вiд 01.03.2016р., укладений мiж ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", в якостi Кредитора, ТОВ "ОГРКРIВЛЯ", в якостi Боржника та ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ", в якостi Нового боржника, предметом якого є передача Боржником, за згодою Кредитора, Новому боржнику своїх боргових зобов'язань за договором, укладеним мiж Кредитором i Боржником.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 288,41 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,002%.
Iншi iстотнi умови правочину: Борговi зобов'язання Боржника, якi педаються Новому боржнику за Договором, складають суму в розмiрi 288,41 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
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05.10.2017
Наглядова рада
227,47
11 980 103
0,002
Предметом правочину
05.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання послуг щодо
перевезень вантажiв
автомобiльним
транспортом.
Опис:
III. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 05 жовтня 2017 року (протокол засiдання №523), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далi по тексту - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 33668606; мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Днiпро, Україна,
49005).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акцiонером Товариства, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою, в якiй директор займає
посаду члена Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди та додатки до договору перевезення №UL-008/14/616140182 вiд 13.01.2014р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Перевiзника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
в якостi Замовника, предметом яких є надання послуг щодо перевезень вантажiв автомобiльним транспортом.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 227,47 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,002%.
Iншi iстотнi умови правочину: Перевiзник зобов'язаний перевезти вантаж автомобiльним транспортом, доставити в пункт призначення та передати уповноваженiй особi (вантажоодержувачу).
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05.10.2017
Наглядова рада
451,71
11 980 103
0,004
Предметом правочину
05.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
вагонами.
Опис:
2) додатковi угоди та додатки до договору №617140276 вiд 02.01.2014р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi Замовника,
предметом яких є виконання робiт з вагонами.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 451,71 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,004%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець бере па себе зобов'язання приймати та здавати вагони Замовника на/з пiд'їзної колiї (вантажнi фронти Замовника).
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05.10.2017
Наглядова рада
779 920,87
11 980 103
6,51
Предметом правочину
05.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є реалiзацiя продукцiї.
Опис:
3) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №653090050 вiд 26.12.2008р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Комiтента, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi
Комiсiонера, предметом яких є реалiзацiя продукцiї.
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Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 779 920,87 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 6,51%.
Iншi iстотнi умови правочину: Комiсiонер зобов'язується вiд свого iменi, за рахунок i в iнтересах Комiтента здiйснити наступнi юридично значимi дiї: здiйснювати, при необхiдностi, митне оформлення
продукцiї, що реалiзовується; здiйснювати, при необхiдностi, конвертацiю валютних коштiв, що надiйшли вiд покупцiв продукцiї, в нацiональну валюту України.
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05.10.2017
Наглядова рада
292,6
11 980 103
0,002
Предметом правочину
05.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка продукцiї.
Опис:
4) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №110245 вiд 10.01.2011р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi
Постачальника, предметом яких є поставка продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 292,60 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,002%.
Iншi iстотнi умови правочину: Продукцiя поставляється узгодженими партiями на умовах та в строки, зазначенi у додатках до договору.
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05.10.2017
Наглядова рада
1 414,72
11 980 103
0,012
Предметом правочину
05.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача Божником,
за згодою Кредитора,
Новому боржнику своїх
боргових зобов'язань за
договором, укладеним
мiж Кредитором i
Боржником.
Опис:
5) договiр переведення боргу №590160726 вiд 18.05.2016р., укладений мiж ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВIС", в якостi Кредитора, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Боржника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
в якостi Нового боржника, предметом якого є передача Божником, за згодою Кредитора, Новому боржнику своїх боргових зобов'язань за договором, укладеним мiж Кредитором i Боржником.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 414,72 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,012%.
Iншi iстотнi умови правочину: Борговi зобов'язання Боржника, що передаються Новому боржнику за Договором, складають суму в розмiрi 1 414,72 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
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17.10.2017
Наглядова рада
352,22
11 980 103
0,003
Предметом правочину
17.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання
консультацiйних послуг
в областi економiки i
фiнансiв,
бухгалтерського облiку
та оподаткування.
Опис:
I. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ") 17
жовтня 2017 року (протокол засiдання №526), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", далi по тексту - ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 33517151; мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Днiпро, Україна, 49005).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою, в якiй
директор займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди i додатки до договору №М12/2016/512160228 на надання консультацiйних послуг в областi економiки i фiнансiв вiд 01.02.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в
якостi Замовника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", в якостi Виконавця, предметом яких є надання консультацiйних послуг в областi економiки i фiнансiв, бухгалтерського облiку та оподаткування.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 352,22 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,003%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець бере на себе зобов'язання з консультативного та методологiчного забезпечення дiяльностi Замовника в областi економiки i фiнансiв, бухгалтерського облiку
та оподаткування.
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17.10.2017

Наглядова рада
Товариства

262,28

11 980 103

0,002

Предметом правочину
є надання
консультативно-правов
их послуг з питань
цивiльного,
господарського,
податкового, трудового,
кримiнального,
процесуального та
iнших галузей права.

17.10.2017

www.ntrp.interpipe.biz

Опис:
2) додатковi угоди i додатки до договору №М2/2016/530160271 на надання консультацiйно-правових послуг вiд 01.02.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Замовника, та
ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", в якостi Виконавця, предметом яких є надання консультативно-правових послуг з питань цивiльного, господарського, податкового, трудового, кримiнального,
процесуального та iнших галузей права.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 262,28 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,002%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець бере на себе зобов'язання з надання консультативно-правових послуг з питань цивiльного, господарського, податкового, трудового, кримiнального,
процесуального та iнших галузей права.
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17.10.2017
Наглядова рада
329,94
11 980 103
0,003
Предметом правочину
17.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання послуг з
розробки, установки,
налаштування та
супроводу
апаратно-програмних
комплексiв
iнформацiйних систем
Замовника.
Опис:
3) додатковi угоди i додатки до договору №533090159 вiд 08.01.2009р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Замовника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", в якостi Виконавця,
предметом яких є надання послуг з розробки, установки, налаштування та супроводу апаратно-програмних комплексiв iнформацiйних систем Замовника.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 329,94 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,003%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець бере на себе зобов'язання надавати послуги з розробки, установки, налаштування та супроводу апаратно-програмних комплексiв iнформацiйних систем
Замовника.
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17.10.2017
Наглядова рада
704,78
11 980 103
0,006
Предметом правочину
17.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання
консультативних послуг
в областi застосування
мiжнародних
стандартiв фiнансової
звiтностi.
Опис:
4) додатковi угоди i додатки до договору №М1/2015/580150290 на надання консультацiйних послуг вiд 01.02.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Замовника, та ТОВ
"IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", в якостi Виконавця, предметом яких є надання консультативних послуг в областi застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 704,78 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,006%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець бере на себе зобов'язання з консультативного та методологiчного забезпечення дiяльностi Замовника в областi застосування мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
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Наглядова рада
Товариства

4 885,27

11 980 103

0,041

Предметом правочину
є надання
консультативних послуг
в областi застосування
мiжнародних
стандартiв фiнансової
звiтностi.

17.10.2017

www.ntrp.interpipe.biz

Опис:
5) додатковi угоди i додатки до договору №М15/2016 на надання консультацiйних послуг вiд 01.02.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Замовника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ", в якостi Виконавця, предметом яких є надання консультативних послуг в областi застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 4 885,27 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,041%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець бере на себе зобов'язання з консультативного та методологiчного забезпечення дiяльностi Замовника в областi застосування мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
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17.10.2017
Наглядова рада
8 263,36
11 980 103
0,069
Предметом правочину
17.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
трубної продукцiї.
Опис:
II. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 17 жовтня 2017 року (протокол засiдання №526) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у INTERPIPE
MIDDLE EAST FZE (реєстрацiйний номер 101283; мiсцезнаходження: Office №: LB191008, P.O. Box 262810, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates), а саме додаткових угод, додаткiв, специфiкацiй до
контракту №653131484 вiд 23.07.2013р., укладених в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Продавця, та INTERPIPE MIDDLE EAST FZE, в якостi Покупця, предметом яких є купiвля-продаж
трубної продукцiї.
Ознаки заiнтересованостi: INTERPIPE MIDDLE EAST FZE є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є стороною правочину.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 8 263,36 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,069%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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17.10.2017
Наглядова рада
149,3
11 980 103
0,001
Предметом правочину
17.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
вагонами.
Опис:
III. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 17 жовтня 2017 року (протокол засiдання №526) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", далi по тексту - ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 33718431; мiсцезнаходження: вул. Винокурова, 4, м.
Днiпро, Україна, 49051).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою в якiй Голова
Наглядової ради Храйбе Ф.З. є Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", член Наглядової ради Брiдня Г.I. є членом Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди i додатки до договору №390151285 вiд 01.10.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Замовника,
предметом яких є виконання робiт з вагонами.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 149,30 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,001%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець приймає на себе наступнi зобов'язання: виконувати розвантаження й зачистку вагонiв ОСП; виконувати зачистку вагонiв ОСП пiсля розвантаження;
виконувати зачистку вагонiв перед подачею їх на пiд'їзднi колiї Замовника пiд навантаження.
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17.10.2017
Наглядова рада
1 369,1
11 980 103
0,011
Предметом правочину
17.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання послуг з
водопостачання та
водовiдведення.
Опис:
103

2) додатковi угоди додатки, специфiкацiї до договору №615091747 на надання енергопослуг вiд 04.12.2009р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ТОВ "МЗ
"ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Споживача, предметом яких є надання послуг з водопостачання та водовiдведення.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 369,10 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,011%.
Iншi iстотнi умови правочину: Послуги надаються на пiдставi специфiкацiї-заявки-лiмiту.
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17.10.2017
Наглядова рада
1 419,84
11 980 103
0,012
Предметом правочину
17.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання послуг з
перевезень шлаку
чорного та бiлого, iнших
автотранспортних
перевезень.
Опис:
3) додатковi угоди i додатки до договору №616150341 вiд 01.02.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Замовника,
предметом яких є надання послуг з перевезень шлаку чорного та бiлого, iнших автотранспортних перевезень.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 419,84 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,012%.
Iншi iстотнi умови правочину: Послуги надаються на пiдставi заявок на перевезення вантажу.
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17.10.2017
Наглядова рада
14 333,9
11 980 103
0,12
Предметом правочину
17.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
вагонами.
Опис:
4) додатковi угоди i додатки до договору №617151533 вiд 18.12.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Власника, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Контрагента,
предметом яких є виконання робiт з вагонами.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 14 333,90 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,120%.
Iншi iстотнi умови правочину: Власник бере на себе зобов'язання: приймати та здавати вагони Контрагента на/з пiд'їзної колiї Власника, маневровим порядком подавати/забирати вагони на вантажнi
фронти Контрагента.
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17.10.2017
Наглядова рада
451,86
11 980 103
0,004
Предметом правочину
17.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
перiодичного
(вiдомчого) контролю
умов працi на робочих
мiсцях Замовника.
Опис:
5) додатковi угоди i додатки до договору №641160650 вiд 04.04.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Замовника,
предметом яких є виконання робiт з перiодичного (вiдомчого) контролю умов працi на робочих мiсцях Замовника.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 451,86 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,004%.
Iншi iстотнi умови правочину: Органiзацiя робiт, взаємодiя iз службами здiйснюється згiдно регламенту про взаємодiю мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" i ТОВ "МЗ" ДНIПРОСТАЛЬ".
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17.10.2017
Наглядова рада
145,52
11 980 103
0,001
Предметом правочину
17.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є вiдповiдальне
зберiгання безперервно
литої заготовки/брухту
сталевого.
Опис:
104

6) додатковi угоди i додатки до договору №653141042 вiдповiдального зберiгання вiд 02.06.2014р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Зберiгача, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в
якостi Поклажодавця, предметом яких є вiдповiдальне зберiгання безперервно литої заготовки/брухту сталевого.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 145,52 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,001%.
Iншi iстотнi умови правочину: Кiлькiсть, номенклатура переданого на вiдповiдальне зберiгання майна, вказуються в актах прийому-передачi.
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23.10.2017
Наглядова рада
5 000
11 980 103
0,042
Предметом правочину
24.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
I. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ") 23
жовтня 2017 року (протокол засiдання №527), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТА",
далi по тексту - ТОВ "МЕТА" (код за ЄДРПОУ 14060626; мiсцезнаходження: вул. Бiологiчна, 7, м. Харкiв, Україна, 61030).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "МЕТА" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) договiр про переведення боргу №12/09-2/580161169 вiд 12.09.2016р., укладений мiж ТОВ "МЕТА ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника, та ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору укладеного мiж Первiсним боржником
та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 5 000,00 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,042%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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23.10.2017
Наглядова рада
4 428,48
11 980 103
0,037
Предметом правочину
24.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
2) договiр про переведення боргу №27/09-1/580161235 вiд 27.09.2016р., укладений мiж ТОВ "МЕТА ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника, та ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору укладеного мiж Первiсним боржником
та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 4 428,48 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,037%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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23.10.2017
Наглядова рада
2 621,23
11 980 103
0,022
Предметом правочину
24.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору
105

укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
3) договiр про переведення боргу №21/10-3/580161334 вiд 17.10.2016р., укладений мiж ТОВ "МЕТА ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника, та ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору укладеного мiж Первiсним боржником
та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2 621,23 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,022%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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23.10.2017
Наглядова рада
6 062,46
11 980 103
0,051
Предметом правочину
24.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
4) договiр про переведення боргу №04/11-1/580161365 вiд 04.11.2016р., укладений мiж ТОВ "МЕТА ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ", в якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору укладеного мiж Первiсним боржником та
Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 6 062,46 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,051%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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23.10.2017
Наглядова рада
3 044,44
11 980 103
0,025
Предметом правочину
24.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання комплексу
послуг, спрямованих на
укладання договорiв на
проведення
випробувань зразкiв
труб i ТМЦ.
Опис:
II. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 23 жовтня 2017 року (протокол засiдання №527) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далi по тексту - ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 33668606; мiсцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Днiпро, Україна,
49005).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акцiонером Товариства, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою, в якiй директор займає
посаду члена Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору комiсiї №196/14/590141636 на проведення випробувань вiд 08.01.2014р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Комiтента, та
ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi Комiсiонера, предметом яких є надання комплексу послуг, спрямованих на укладання договорiв на проведення випробувань зразкiв труб i ТМЦ.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 3 044,44 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,025%.
Iншi iстотнi умови правочину: Комiсiонер зобов'язується укласти договори на проведення випробувань зразкiв труб та на проведення випробувань ТМЦ.
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23.10.2017
Наглядова рада
4 931,07
11 980 103
0,041
Предметом правочину
24.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача Боржником,
106

за згодою Кредитора,
Новому боржнику своїх
боргових зобов'язань за
договором, укладенним
мiж Кредитором i
Боржником.
Опис:
2) договiр переведення боргу №590160747 вiд 25.05.2016р., укладений мiж ТОВ "ПРОМРЕСУРС-ТРЕЙДIНВЕСТ", в якостi Кредитора, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Боржника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА", в якостi Нового боржника, предметом якого є передача Боржником, за згодою Кредитора, Новому боржнику своїх боргових зобов'язань за договором, укладенним мiж Кредитором i
Боржником.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 4 931,07 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,041%.
Iншi iстотнi умови правочину: Борговi зобов'язання Боржника, що передаються Новому боржнику за Договором, складають суму в розмiрi 4 931,07 тис.грн. без урахування ПДВ.
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23.10.2017
Наглядова рада
1 545,08
11 980 103
0,013
Предметом правочину
24.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання комплексу
послуг, спрямованих на
пiдготовку, органiзацiю
та проведення
тендерiв.
Опис:
3) додатковi угоди i додатки до договору №560091539 на надання консалтингових послуг вiд 01.10.2009р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Замовника, та ТОВ "IНТЕРПАЙП
УКРАЇНА", в якостi Виконавця, предметом яких є надання комплексу послуг, спрямованих на пiдготовку, органiзацiю та проведення тендерiв.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 545,08 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,013%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець бере на себе зобов'язання з надання комплексу послуг, спрямованих на пiдготовку, органiзацiю та проведення тендерiв.
98
23.10.2017
Наглядова рада
3 618,22
11 980 103
0,03
Предметом правочину
24.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання комплексу
послуг, спрямованих на
оформлення вантажих
митних декларацiй, а
також пiдготовку iнших
документiв, необхiдних
для митного
оформлення вантажiв.
Опис:
4) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору доручення №531110090 вiд 28.12.2010р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Довiрителя, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в
якостi Повiренного, предметом яких є надання комплексу послуг, спрямованих на оформлення вантажих митних декларацiй, а також пiдготовку iнших документiв, необхiдних для митного оформлення
вантажiв.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 3 618,22 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,030%.
Iншi iстотнi умови правочину: До дiй, якi виконує Довiритель вiдноситься оформлення вантажних митних декларацiй, а також пiдготовка iнших документiв, необхiдних для митною оформлення вантажiв
та надання iнших послуг спрямованих на документальне оформлення вантажiв Довiрителя.
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23.10.2017
Наглядова рада
212,4
11 980 103
0,002
Предметом правочину
24.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
i платне використання
примiщень.
Опис:
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5) додатковi угоди i додатки до договору оренди №638132036 вiд 01.12.2013р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якостi
Орендаря, предметом яких є передача в тимчасове i платне використання примiщень.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 212,40 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,002%.
Iншi iстотнi умови правочину: Примiщення передаються Орендаревi для виробничих потреб.
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23.10.2017
Наглядова рада
10 162,97
11 980 103
0,085
Предметом правочину
24.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
металопродукцiї.
Опис:
III. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 23 жовтня 2017 року (протокол засiдання №527) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у INTERPIPE
CENTRAL TRADE GmbH (реєстрацiйний номер HR B 99097; мiсцезнаходження: Corneliusstrasse 34, 60325 Frankfurt am Main, Germany).
Ознаки заiнтересованостi: INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №653150381 вiд 04.03.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Продавця, та INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH, в
якостi Покупця, предметом яких є купiвля-продаж металопродукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 10 162,97 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,085%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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23.10.2017
Наглядова рада
9 267,2
11 980 103
0,077
Предметом правочину
24.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
металопродукцiї.
Опис:
2) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №653160176 вiд 29.01.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Продавця, та INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH, в
якостi Покупця, предметом яких є купiвля-продаж металопродукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 9 267,20 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,077%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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27.10.2017
Наглядова рада
279 813,02
11 980 103
2,336
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка чорного
вторинного металу.
Опис:
I. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ") 27
жовтня 2017 року (протокол засiдання №530), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", далi по тексту - ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 33718431; мiсцезнаходження: вул. Винокурова, 4, м. Днiпро, Україна, 49051).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою, в якiй Голова
Наглядової ради Храйбе Ф.З. є Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", член Наглядової ради Брiдня Г.I. є членом Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №311141686 вiд 25.12.2014р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi
Покупця, предметом яких є поставка чорного вторинного металу.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 279 813,02 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2,336%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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27.10.2017
Наглядова рада
1 256,25
11 980 103
0,01
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
брухту легованих марок
сталi i чавуну.
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Опис:
2) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору купiвлi-продажу №638160102 вiд 20.01.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Продавця, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ",
в якостi Покупця, предметом яких є купiвля-продаж брухту легованих марок сталi i чавуну.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 256,25 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,010%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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27.10.2017
Наглядова рада
128 316,68
11 980 103
1,071
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
3) договiр про переведення боргу №333/580160637 вiд 20.04.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 128 316,68 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1,071%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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27.10.2017
Наглядова рада
117 566,53
11 980 103
0,981
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
4) договiр про переведення боргу №452/580160788 вiд 02.06.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 117 566,53 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,981%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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27.10.2017
Наглядова рада
37 227,15
11 980 103
0,311
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
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Опис:
5) договiр про переведення боргу №503/580160847 вiд 14.06.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 37 227,15 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,311%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основних договорiв.
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27.10.2017
Наглядова рада
77 988,85
11 980 103
0,651
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
6) договiр про переведення боргу №527/580160869 вiд 23.06.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 77 988,85 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,651%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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27.10.2017
Наглядова рада
1 028,83
11 980 103
0,009
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля продаж
металопродукцiї.
Опис:
II. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 27 жовтня 2017 року (протокол засiдання №530) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у KLW-WHEELCO
S.A. (реєстрацiйний номер CH-514.3.021.087-6; мiсцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland).
Ознаки заiнтересованостi: KLW-WHEELCO S.A. є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою, у якiй член Ради
Директорiв Морозов Д.В. займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №653131428 вiд 15.07.2013р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Продавця, та KLW-WHEELCO S.A., в якостi Покупця,
предметом яких є купiвля продаж металопродукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 028,83 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,009%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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27.10.2017
Наглядова рада
5 076,33
11 980 103
0,042
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
продукцiї.
Опис:
2) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №21974/553151270 вiд 09.09.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та KLW-WHEELCO S.A., в якостi
Продавця, предметом яких є купiвля-продаж продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 5 076,33 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,042%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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27.10.2017

Наглядова рада
Товариства

64 533,22

11 980 103

0,539

Предметом правочину
є купiвля-продаж
металообробного
обладнання, виконання
монтажних i
пуско-налагоджувальни
х робiт.

30.10.2017

www.ntrp.interpipe.biz

Опис:
3) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151250 вiд 16.02.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та KLW-WHEELCO S.A., в якостi Продавця,
предметом яких є купiвля-продаж металообробного обладнання, виконання монтажних i пуско-налагоджувальних робiт.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 64 533,22 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,539%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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27.10.2017
Наглядова рада
12 441,42
11 980 103
0,104
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
транспортної системи
стенду контролю якостi
"Пiвдень" з системою
архiвацiї, виконання
монтажних i
пуско-налагоджувальни
х робiт.
Опис:
4) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151502 вiд 20.11.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та KLW-WHEELCO S.A., в якостi Продавця,
предметом яких є купiвля-продаж транспортної системи стенду контролю якостi "Пiвдень" з системою архiвацiї, виконання монтажних i пуско-налагоджувальних робiт.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 12 441,42 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,104%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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27.10.2017
Наглядова рада
42 578,23
11 980 103
0,355
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
металообробного
обладнання, виконання
монтажних i
пуско-налагоджувальни
х робiт.
Опис:
5) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151603 вiд 15.12.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та KLW-WHEELCO S.A., в якостi Продавця,
предметом яких є купiвля-продаж металообробного обладнання, виконання монтажних i пуско-налагоджувальних робiт.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 42 578,23 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,355%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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27.10.2017
Наглядова рада
30 916,7
11 980 103
0,258
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
манiпуляторiв МН 90 Р
2000, виконання
монтажних i
пуско-налагоджувальни
111

х робiт.
Опис:
6) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151674 вiд 21.12.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та KLW-WHEELCO S.A., в якостi Продавця,
предметом яких є купiвля-продаж манiпуляторiв МН 90 Р 2000, виконання монтажних i пуско-налагоджувальних робiт.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 30 916,70 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,258%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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27.10.2017
Наглядова рада
7 718,44
11 980 103
0,064
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
балансувального
верстату СМТ-750 FW,
виконання монтажних i
пуско-налагоджувальни
х робiт.
Опис:
7) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151589 вiд 10.12.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та KLW-WHEELCO S.A., в якостi Продавця,
предметом яких є купiвля-продаж балансувального верстату СМТ-750 FW, виконання монтажних i пуско-налагоджувальних робiт.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 7 718,44 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,064%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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27.10.2017
Наглядова рада
20 543,03
11 980 103
0,171
Предметом правочину
30.10.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
металообробного
обладнання, виконання
монтажних i
пуско-налагоджувальни
х робiт.
Опис:
8) контракт №570160715 вiд 10.05.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та KLW-WHEELCO S.A., в якостi Продавця, предметом якого є купiвля-продаж металообробного
обладнання, виконання монтажних i пуско-налагоджувальних робiт.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 20 543,03 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,171%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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01.11.2017
Наглядова рада
227 728,51
11 980 103
1,901
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка колiсної
заготовки.
Опис:
I. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ") 01
листопада 2017 року (протокол засiдання №531) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", далi по тексту - ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 33718431; мiсцезнаходження: вул. Винокурова, 4, м. Днiпро, Україна, 49051).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою, в якiй Голова
Наглядової ради Храйбе Ф.З. є Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", член Наглядової ради Брiдня Г.I. є членом Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №253150854 на переробку давальницької сировини вiд 22.06.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ТОВ
"МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Замовника, предметом яких є поставка колiсної заготовки.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 227 728,51 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
112

Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1,901%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
117
01.11.2017
Наглядова рада
64 766,07
11 980 103
0,541
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка продукцiї
матерiально-технiчного
призначення.
Опис:
2) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №311140019 вiд 03.01.2014р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в
якостi Покупця, предметом яких є поставка продукцiї матерiально-технiчного призначення.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 64 766,07 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,541%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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01.11.2017
Наглядова рада
339,66
11 980 103
0,003
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
технiчного
обслуговування i
ремонту засобiв зв'язку.
Опис:
3) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №333112244 вiд 30.12.2011р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi
Замовника, предметом яких є виконання робiт з технiчного обслуговування i ремонту засобiв зв'язку.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 339,66 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,003%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець бере на себе виконання робiт з технiчного обслуговування i ремонту засобiв телефонного зв'язку; технологiчного селекторного зв'язку; технологiчної
телевiзiйної системи; системи голосового оповiщення; системи IP телефонiї; системи технологiчного вiдеоспостереження.
119
01.11.2017
Наглядова рада
1 844,46
11 980 103
0,015
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання послуг з
розмiщення вiдходiв
сталеплавильного
шлаку.
Опис:
4) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №353130622 вiд 29.12.2012р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi
Замовника, предметом яких є надання послуг з розмiщення вiдходiв сталеплавильного шлаку.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 844,46 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,015%.
Iншi iстотнi умови правочину: Виконавець надає Замовнику послуги щодо остаточного розмiщення вiдходiв сталеплавильного шлаку Замовника.
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01.11.2017
Наглядова рада
1 490,55
11 980 103
0,012
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є виконання робiт з
порiзки металургiйних
вiдходiв МБЛЗ.
Опис:
5) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №ПУ09160886/353161196 про надання послуг з порiзки металургiйних вiдходiв МБЛЗ вiд 27.04.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ", в якостi Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Замовника, предметом яких є виконання робiт з порiзки металургiйних вiдходiв МБЛЗ.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 490,55 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,012%.
Iншi iстотнi умови правочину: Вимоги до порiзки, кiлькiсть, термiни постачання та термiни виконання робiт зазначаються у специфiкацiях.
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01.11.2017

Наглядова рада
Товариства

149,14

11 980 103

0,001

Предметом правочину
є вiдповiдальне
зберiгання
товарно-матерiальних
цiнностей.

02.11.2017

www.ntrp.interpipe.biz

Опис:
6) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору №390141118 вiдповiдального зберiгання вiд 02.07.2014р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Зберiгача, та ТОВ "МЗ
"ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Поклажодавця, предметом яких є вiдповiдальне зберiгання товарно-матерiальних цiнностей.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 149,14 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,001%.
Iншi iстотнi умови правочину: Кiлькiсть, номенклатура переданого на вiдповiдальне зберiгання майна вказуються в актах прийому-передачi.
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01.11.2017
Наглядова рада
5 274,89
11 980 103
0,044
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
трубної продукцiї.
Опис:
II. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 01 листопада 2017 року (протокол засiдання №531) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у INTERPIPE
EUROPE SA (реєстрацiйний номер CH-514.3.021.088-4; мiсцезнаходження: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso, Switzerland).
Ознаки заiнтересованостi: INTERPIPE EUROPE SA є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою, у якiй член Ради
Директорiв Морозов Д.В. займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №653131425 вiд 15.07.2013р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Продавця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якостi Покупця,
предметом яких є купiвля-продаж трубної продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 5 274,89 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,044%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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01.11.2017
Наглядова рада
7 294,18
11 980 103
0,061
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
вимiрювальної машини
MORA типу Primus
GT253020, виконання
монтажних i
пуско-налагоджувальни
х робiт.
Опис:
2) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151682 вiд 25.12.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якостi Продавця,
предметом яких є купiвля-продаж вимiрювальної машини MORA типу Primus GT253020, виконання монтажних i пуско-налагоджувальних робiт.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 7 294,18 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,061%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
124
01.11.2017
Наглядова рада
10 449,14
11 980 103
0,087
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
токарного верстату з
ЧПУ, який має похилу
станину AVIAturn 63.
Опис:
3) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570141398 вiд 26.09.2014р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якостi Продавця,
предметом яких є купiвля-продаж токарного верстату з ЧПУ, який має похилу станину AVIAturn 63.
114

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 10 449,14 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,087%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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01.11.2017
Наглядова рада
1 606,52
11 980 103
0,013
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж лiфту
EROWA.
Опис:
4) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151509 вiд 20.11.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якостi Продавця,
предметом яких є купiвля-продаж лiфту EROWA.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 606,52 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,013%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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01.11.2017
Наглядова рада
15 189,04
11 980 103
0,127
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
токарного верстату,
який має похилу
станину AVIAturn 63L, з
ЧПУ SIEMENS
SINUMERIK 828D.
Опис:
5) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №570151597 вiд 14.12.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якостi Продавця,
предметом яких є купiвля-продаж токарного верстату, який має похилу станину AVIAturn 63L, з ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 828D.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 15 189,04 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,127%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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01.11.2017
Наглядова рада
547,48
11 980 103
0,005
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
продукцiї.
Опис:
6) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до контракту №26221/553160535 вiд 09.02.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Продавця, та INTERPIPE EUROPE SA, в якостi
Покупця, предметом яких є купiвля-продаж продукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 547,48 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,005%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється, згiдно Iнкотермс 2000.
128
01.11.2017
Наглядова рада
117 566,53
11 980 103
0,981
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
III. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 01 листопада 2017 року (протокол засiдання №531) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ", далi по тексту - ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" (код за ЄДРПОУ 00191454; мiсцезнаходження:
115

вул. Липова, 1, м. Днiпро, Україна, 49124).
Ознаки заiнтересованостi: ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою в
якiй Голова Наглядової ради Храйбе Ф.З. - представник акцiонера IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД (INTERPIPE LIMITED) є Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", член Наглядової ради Брiдня Г.I. є
членом Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) договiр про переведення боргу №452/580160788 вiд 02.06.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 117 566,53 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,981%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
129
01.11.2017
Наглядова рада
37 227,15
11 980 103
0,311
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договорiв,
укладених мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
2) договiр про переведення боргу №503/580160847 вiд 14.06.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договорiв, укладених мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 37 227,15 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,311%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основних договорiв.
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01.11.2017
Наглядова рада
77 988,85
11 980 103
0,651
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
3) договiр про переведення боргу №527/580160869 вiд 23.06.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 77 988,85 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,651%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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01.11.2017
Наглядова рада
147 741,7
11 980 103
1,233
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
116

виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
4) договiр про переведення боргу №553/580160927 вiд 11.07.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 147 741,70 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1,233%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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01.11.2017
Наглядова рада
103 046,27
11 980 103
0,86
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
5) договiр про переведення боргу №621/580161014 вiд 04.08.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 103 046,27 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,860%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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01.11.2017
Наглядова рада
242 556,93
11 980 103
2,025
Предметом правочину
02.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
6) договiр про переведення боргу №850/580161294 вiд 13.10.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 242 556,93 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2,025%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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09.11.2017
Наглядова рада
147 741,7
11 980 103
1,233
Предметом правочину
10.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) у
117

зобов'язаннях, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
I. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ") 09
листопада 2017 року (протокол засiдання №533) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", далi по тексту - ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 33718431; мiсцезнаходження: вул. Винокурова, 4, м. Днiпро, Україна, 49051).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою, в якiй голова
Наглядової ради Храйбе Ф.З. є Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", член Наглядової ради Брiдня Г.I. є членом Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) договiр про переведення боргу №553/580160927 вiд 11.07.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) у зобов'язаннях, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 147 741,70 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1,233%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
135
09.11.2017
Наглядова рада
103 046,27
11 980 103
0,86
Предметом правочину
10.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) у
зобов'язаннях, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
2) договiр про переведення боргу №621/580161014 вiд 04.08.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) у зобов'язаннях, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 103 046,27 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,860%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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09.11.2017
Наглядова рада
242 556,93
11 980 103
2,025
Предметом правочину
10.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) у
зобов'язаннях, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
3) договiр про переведення боргу №850/580161294 вiд 13.10.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) у зобов'язаннях, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 242 556,93 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
118

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2,025%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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09.11.2017
Наглядова рада
2 621,23
11 980 103
0,022
Предметом правочину
10.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) у
зобов'язаннях, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
4) договiр про переведення боргу №21/10-3/580161334 вiд 17.10.2016р., укладений мiж ТОВ "МЕТА", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) у зобов'язаннях, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2 621,23 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,022%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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09.11.2017
Наглядова рада
6 062,46
11 980 103
0,051
Предметом правочину
10.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) у
зобов'язаннях, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
5) договiр про переведення боргу №04/11-1/580161365 вiд 04.11.2016р., укладений мiж ТОВ "МЕТА", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП
НТЗ", якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) у зобов'язаннях, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 6 062,46 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,051%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору
139
09.11.2017
Наглядова рада
5 870,33
11 980 103
0,049
Предметом правочину
10.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є надання
автотранспортних
послуг з перевезення
пасажирiв.
Опис:
II. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 09 листопада 2017 року (протокол засiдання №533), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО", далi по тексту - ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" (код за ЄДРПОУ 34984027; мiсцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Днiпро,
Україна, 49081).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) додатковi угоди i додатки до договору перевезення №516071578 вiд 05.07.2007р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Замовника, та ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО", в якостi
Перевiзника, предметом яких є надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирiв.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 5 870,33 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,049%.
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Iншi iстотнi умови правочину: Послуги надаються на пiдставi заявок Замовника.
140

09.11.2017

Наглядова рада
Товариства

5 112,27

11 980 103

0,043

Предметом правочину
є надання послуг з
нерегулярного
перевезення
працiвникiв Замовника.

10.11.2017

www.ntrp.interpipe.biz

Опис:
2) додатковi угоди i додатки до договору №6/011015/523151372 про надання послуг вiд 01.10.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Замовника, та ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНIПРО",
в якостi Перевiзника, предметом яких є надання послуг з нерегулярного перевезення працiвникiв Замовника.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 5 112,27 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,043%.
Iншi iстотнi умови правочину: Послуги надаються на пiдставi заявок Замовника.
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23.11.2017
Наглядова рада
1 332,55
11 980 103
0,011
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є купiвля-продаж
товарно-матерiальних
цiнностей.
Опис:
I. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ") 23
листопада 2017 року (протокол засiдання №534) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСТАЛЬ", далi по тексту - ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 33718431; мiсцезнаходження: вул. Винокурова, 4, м. Днiпро, Україна, 49051).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є юридичною особою в якiй голова
Наглядової ради Храйбе Ф.З. є Головою Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", член Наглядової ради Брiдня Г.I. є членом Наглядової ради ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ"; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) договiр купiвлi-продажу №638161349 вiд 17.10.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Продавця, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Покупця, предметом якого є купiвля-продаж
товарно-матерiальних цiнностей.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 332,55 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,011%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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23.11.2017
Наглядова рада
14 450,28
11 980 103
0,121
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка кисню
газоподiбного
трубопровiдного.
Опис:
2) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №215150332 вiд 27.02.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi
Поставщика, предметом яких є поставка кисню газоподiбного трубопровiдного.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 14 450,28 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,121%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється в об'ємах, заявлених Покупцем.
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23.11.2017
Наглядова рада
1 052 180,14
11 980 103
8,783
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є поставка
безперервнолитої
круглої заготовки для
виробництва к/б
продукцiї i труб та
поставка
металопродукцiї.
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Опис:
3) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №ПП 06150289/553150666 вiд 08.05.2015р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та ТОВ "МЗ
"ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Поставщика, предметом яких є поставка безперервнолитої круглої заготовки для виробництва к/б продукцiї i труб та поставка металопродукцiї.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1 052 180,14 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8,783%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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23.11.2017
Наглядова рада
673
11 980 103
0,006
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є постачання продукцiї
матерiально-технiчного
призначення.
Опис:
4) додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки №511160677 вiд 29.04.2016р., укладенi в 2016 роцi мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi
Постачальника, предметом яких є постачання продукцiї матерiально-технiчного призначення.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 673,00 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,006%.
Iншi iстотнi умови правочину: Товар поставляється згiдно з Iнкотермс 2000.
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23.11.2017
Наглядова рада
191 734,65
11 980 103
1,6
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
5) договiр про переведення боргу №777/580161195 вiд 21.09.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП ДНIПРОВТОРМЕТ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника,
та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 191 734,65 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1,600%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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23.11.2017
Наглядова рада
5 000
11 980 103
0,042
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
6) договiр про переведення боргу №12/09-2/580161169 вiд 12.09.2016р., укладений мiж ТОВ "МЕТА ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника, та ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 5 000,00 тис.грн. без урахування ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
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Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,042%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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23.11.2017
Наглядова рада
4 428,48
11 980 103
0,037
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є замiна зобов'язаної
сторони (Первiсного
боржника) за
зобов'язаннями, що
виникають iз Договору,
укладеного мiж
Первiсним боржником
та Кредитором.
Опис:
7) договiр про переведення боргу №27/09-1/580161235 вiд 27.09.2016р., укладений мiж ТОВ "МЕТА ", в якостi Кредитора, ТОВ "МЗ "ДНIПРОСТАЛЬ", в якостi Первiсного боржника, та ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Нового боржника, предметом якого є замiна зобов'язаної сторони (Первiсного боржника) за зобов'язаннями, що виникають iз Договору, укладеного мiж Первiсним
боржником та Кредитором.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 4 428,48 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,037%.
Iншi iстотнi умови правочину: За Договором Новий Боржник зобов'язується виконати зобов'язання Первiсного Боржника перед Кредитором, що випливають з Основного Договору.
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23.11.2017
Наглядова рада
87,98
11 980 103
0,0007
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
транспортних засобiв
(автомобiлiв
спецiалiзованого
ломовоза) в кiлькостi
8-ми одиниць.
Опис:
II. Наглядовою радою ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 23 листопада 2017 року (протокол засiдання №534), прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТА", далi по тексту - ТОВ "МЕТА" (код ЄДРПОУ 14060626; мiсцезнаходження: вул. Бiологiчна, 7, м. Харкiв, Україна, 61030).
Ознаки заiнтересованостi: ТОВ "МЕТА" є афiлiйованою особою акцiонера, який спiльно з афiлiйованими особами володiє 93,93% акцiй Товариства; є стороною правочину.
Наглядовою радою схвалено наступнi правочини:
1) договiр оренди транспортних засобiв №680161556 вiд 30.12.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якостi Орендаря, предметом якого є передача в
тимчасове та платне користування транспортних засобiв (автомобiлiв спецiалiзованого ломовоза) в кiлькостi 8-ми одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 87,98 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0007%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
149
23.11.2017
Наглядова рада
90,61
11 980 103
0,0008
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
транспортних засобiв
(автомобiлiв
спецiалiзованого
ломовоза) в кiлькостi
8-ми одиниць.
Опис:
2) додаткову угоду №1 вiд 01.03.2017р. до договору оренди транспортних засобiв №680161556 вiд 30.12.2016р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якостi
Орендаря, предметом якої є передача в тимчасове та платне користування транспортних засобiв (автомобiлiв спецiалiзованого ломовоза) в кiлькостi 8-ми одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 90,61 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
122

Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0008%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
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23.11.2017
Наглядова рада
75,68
11 980 103
0,0006
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
майна
(перевантажувачiв
SENNEBOGEN 825М) в
кiлькостi 2-х одиниць.
Опис:
3) договiр оренди №680161557 вiд 30.12.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якостi Орендаря, предметом якого є передача в тимчасове та платне
користування майна (перевантажувачiв SENNEBOGEN 825М) в кiлькостi 2-х одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 75,68 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0006%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
151
23.11.2017
Наглядова рада
153,24
11 980 103
0,0013
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
майна
(перевантажувачiв
SENNEBOGEN 825М) в
кiлькостi 2-х одиниць.
Опис:
4) додаткову угоду №1 вiд 01.03.2017р. до договору оренди транспортних засобiв №680161557 вiд 30.12.2016р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якостi
Орендаря, предметом якого є передача в тимчасове та платне користування майна (перевантажувачiв SENNEBOGEN 825М) в кiлькостi 2-х одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 153,24 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0013%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
152
23.11.2017
Наглядова рада
151,42
11 980 103
0,0013
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
майна (гiдравлiчних
прес-ножиць AKROS
HENSCHEL CIV 600-8L)
в кiлькостi 2-х одиниць.
Опис:
5) договiр оренди №680161558 вiд 30.12.2016р., укладений мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якостi Орендаря, предметом якого є передача в тимчасове та платне
користування майна (гiдравлiчних прес-ножиць AKROS HENSCHEL CIV 600-8L) в кiлькостi 2-х одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 151,42 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0013%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
153
23.11.2017
Наглядова рада
298,74
11 980 103
0,0025
Предметом правочину
24.11.2017
www.ntrp.interpipe.biz
Товариства
є передача в тимчасове
та платне користування
майна (гiдравлiчних
прес-ножиць AKROS
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HENSCHEL CIV 600-8L)
в кiлькостi 2-х одиниць.
Опис:
6) додаткову угоду №1 вiд 01.03.2017р. до договору оренди №680161558 вiд 30.12.2016р., укладену мiж ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Орендодавця, та ТОВ "МЕТА", в якостi Орендаря, предметом
якої є передача в тимчасове та платне користування майна (гiдравлiчних прес-ножиць AKROS HENSCHEL CIV 600-8L) в кiлькостi 2-х одиниць.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 298,74 тис.грн. з урахуванням ПДВ.
Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 11 980 103 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,0025%.
Iншi iстотнi умови правочину: Майно, що орендується, передається для виробничих потреб.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
Дата
(Повідомлення про
виникнення
інформацію) у
Вид інформації
події
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
1
2
3
19.04.2017
20.04.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.04.2017
20.04.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
19.04.2017
20.04.2017
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
07.06.2017
08.06.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.08.2017
01.09.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
05.09.2017
06.09.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
12.09.2017
13.09.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
20.09.2017
21.09.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
28.09.2017
29.09.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
05.10.2017
05.10.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
17.10.2017
17.10.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
23.10.2017
24.10.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
27.10.2017
30.10.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
01.11.2017
02.11.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
09.11.2017
10.11.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
23.11.2017
24.11.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
19.12.2017
20.12.2017
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
2015
2
2
2016
1
3
2017
2

У тому числі позачергових
1
0
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)

Ні
X
X

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 Наглядовою радою
Інше (запишіть)
Товариства
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Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
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 виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
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
припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 4. Обрання членiв Наглядової ради
Інше (запишіть)
Товариства.5. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання дого-ворiв з ними. 6. Внесення змiн до Положення про Наглядову
раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше
відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Так
X

Ні
X
X

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
7
4
1
2
0
4
1
0

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні
X
X
X
Iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi наглядової ради (кожного члена наглядової ради),
Інше (запишіть)
а також iнформацiя щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація
щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань
Складу
Організації
Діяльності

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 47
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
У складi Наглядової ради комiтети не створено
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
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Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
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
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або 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,
X
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.

Ні
X
X
X
X
X

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 зі змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
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 обрано
X
нового члена
Членiв Наглядової ради було обрано на позачергових загальних зборах ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", що
Інше (запишіть)
вiдбулися 19 грудня 2017 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
належить
Загальні
Наглядова
Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
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, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
так
ні
ні
ні
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наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні
так

так
так

ні
ні

ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу 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 засобiв
Інше (запишіть)
Товариства.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
оприлюднюєть
Документи
Інформація
ся в
Копії
надаються для
розміщується
Інформація
загальнодосту
документів
ознайомлення
на власній
розповсюджується
пній
надаються
безпосередньо
інтернет-сторін
на загальних зборах
інформаційній
на запит
в акціонерному
ці акціонерного
базі даних
акціонера
товаристві
товариства
НКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Фінансова звітність, результати
так
так
так
так
так
діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та більше
ні
так
так
так
ні
статутного капіталу
Інформація про склад органів
так
так
так
так
ні
управління товариства
Статут та внутрішні документи
ні
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів
ні
ні
так
так
так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
ні
ні
ні
ні
ні
осіб акціонерного товариства
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
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Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Товариство змiнило аудитора у зв'язку з закiнченням дiї договору
Інше (запишіть)

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
Органами Державної податкової iнспекцiї в Днiпропетровськiй областi. Органами Голвоного
Інше (запишіть)
управлiння Пенсiйного фонду України в Днiпропетровськiй областi.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так
Ні
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
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: 19.04.2017; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" (у новiй
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редакцiї) було затверджено рiчними загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 19.04.2017р.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його оприлюднено: Оприлюднено на власному веб-сайтi 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 промислово-фінансової 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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
особи - підприємця)
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАГ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки
31217385
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
вул. Андрiя Фабра, буд. 17, к. 8, м. Днiпро, Україна,
49044
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
номер: 4014, дата видачі: 21.06.2007
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
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи
номер: 0650, дата видачі: 22.12.2016
контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2017 по 31.12.2017
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із
02 - із застереженням
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення
думки)
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Звертаємо увагу на iнформацiю в п.11.3 Примiток,
в якiй розкрито, що станом на 31.12.2017 р. Група
має своєчасно несплачену заборгованiсть за
кредитами у сумi 6 167 256 тис. грн. та своєчасно
несплачену заборгованiсть за процентами у сумi 1
746 014 тис. грн. Стосовно цих кредитiв ведуться
перемови з кредиторами про реструктуризацiю
заборгованостi.
Результати цих переговорiв можуть мати вплив на
безперервнiсть дiяльностi Групи в подальшому.
Нашу думку не було додатково модифiковано
щодо цього питання.
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 3/А/551171376, дата: 29.09.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 13.10.2017, дата закінчення:
12.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)
12.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
249 000,00
Текст аудиторського висновку (звіту)
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1. Загальні положення.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ПАТ
"IНТЕРПАЙП НТЗ") (далі – Компанія або Товариство) зареєстровано 28 грудня 1994 р.
Адреса ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова,21
Протягом 2017 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 4966 працівників.
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.
Консолідована фінансова звітність ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" включає до себе:
- Консолідований Звіт про фінансовий стан;
- Консолідований Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід;
- Консолідований Звіт про грошові потоки (за прямим методом);
- Консолідований Звіт про зміни у капіталі;
- Примітки до звітів.
Фінансова звітність охоплює період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 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 «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.
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». Випадки відхилення від принципу історичної вартості розкрито у відповідних розділах Приміток до
фінансової звітності.
Консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність материнської компанії та її дочірніх компаній станом на 31
грудня 2017 р.
Контроль здійснюється у тому випадку, коли Компанія піддається ризикам зміни доходів від участі в об’єкті інвестицій, чи
коли має право на отримання таких доходів, а також має можливість вплинути на ці доходи через здійснення таких
повноважень у відношенні до об’єкту інвестицій.
Компанія контролює об’єкт інвестицій тільки у випадку:
наявності у Компанії повноважень відносно об’єкту інвестицій;
наявності у Компанії схильності ризику зміни доходів від участі в об’єкті інвестицій, чи прав на отримання таких
доходів;
наявності у Компанії можливості використовувати свої повноваження для впливу на величину доходів.
Валютою виміру Компанії, яка відображає економічну суть відповідних подій та обставин Компанії, є гривня.
Консолідована фінансова звітність відповідно до вимог діючого законодавства України підлягає затвердженню загальними
зборами ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Наглядовою радою Товариства 21.02.2018 року прийнято рішення про проведення річних
загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 19.04.2018 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.
Припущення та оцінки відносяться в основному до визначення в основному термінів експлуатації основних засобів, оцінки
запасів, визнання та оцінки забезпечень, погашення майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються на інформації, що була
відома на момент складання фінансової звітності. Вони визнаються на основі найбільш ймовірного сценарію майбутнього
розвитку бізнесу Компанії (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови регулярно переглядаються. 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. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються у
Звіті про сукупний дохід і змінюються припущення.
Ризики та економічні умови
В ході нормального ведення бізнесу виникає можливість впливу на діяльність Компанії валютного та кредитного ризиків,
ризику ліквідності та ринкового ризику.
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Валютний ризик
Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, зокрема долар США, євро та
рубль, відіграють значну роль у процесі проведення Компанією багатьох типів операцій в Україні.
Кредитний ризик
Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в
основному з дебіторської заборгованості за торговими операціями. Компанія управляє цим ризиком шляхом постійного
відстеження кредитоспроможності клієнтів.
Щодо ризиків у зв’язку зі зміною цін на продукцію, Компанія не очікує на зниження цін у передбаченому майбутньому, тому не
укладала деривативних або інших контрактів з метою управління ризиком зниження цін. Компанія переглядає перспективи
щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.
Ризик ліквідності
Для Компанії відіграє значну роль ризик ліквідності. У Компанії виникають сладнощі з розрахунками за фінансовими
зобов’язаннями, що здійснюються грошовими коштами.
Ринковий ризик
Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, Компанії притаманний ринковий ризик, який
впливає на справедливу вартість та майбутні грошові потоки за фінансовими інструментами від впливом зміни ринкового
фактору (ринки збуту, валютні, процентні, цінові).
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,
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 дату здійснення операції (на дату визнання активів). Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті,
перераховуються у функціональну валюту за курсом, що діє 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 початок дня дати 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.
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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.
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.
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е) Фінансові активи
Фінансові активи класифікуються Компанією за такими групами: фінансові активи за справедливою вартістю, кредити і
дебіторська заборгованість; фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, наявні для
продажу та дольові фінансові інструменти, що оцінюються за методом участі у капіталі. 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 2017 року жоден з фінансових активів Компанії не було віднесено до категорій “фінансові активи,
оцінювані за справедливою вартістю” 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.
Дебіторська заборгованість відображається в Звіті про фінансовий стан за чистою вартістю реалізації, за виключенням резерву.
Резерв визначається на індивідуальній основі – в розрізі контрагентів. Резерв розраховується і переглядається регулярно (на
кінець звітного періоду). Витрати на створення резерву по торговій заборгованості включаються до складу витрат на збут, по
іншій дебіторській заборгованості – до складу інших операційних прибутків (збитків).
Фінансовий відділ формує резерв сумнівних боргів по методу використання абсолютної суми сімнівної заборгованості: в розрізі
підприємств боржників на звітну дату, виходячи із фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості.
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
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.
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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
дисконтування 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.
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.
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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 та незавершене
виробництво – за середньозваженою собівартістю.
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
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 2016-2017 роках ставка податку на
прибуток була на рівні 18%. 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
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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 2018 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.
п) Оцінка справедливої вартості
Компанія оцінює фінансові інструменти (похідні інструменти) та нефінансові активи (основні засоби та інвестиційну
нерухомість) за справедливою вартістю.
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажу активу чи сплачена при передачі зобов’язання у ході
звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка передбачає, що угода з метою продажу активу чи зобов’язання
здійснюється на ринку, який є основним для даного активу чи зобов’язання, чи при відсутності основного ринку, на ринку, який
є найбільш вигідним у відношенні до даного активу чи зобов’язання.
У Компаніє має бути доступ до основного чи найбільш вигідного ринку.
Справедлива вартість актива чи зобов’язання оцінюється з використанням допущень, які використовуються учасниками ринку
при встановленні ціни на актив чи зобов’язання за умовою, що учасники ринку діють у своїх найкращих економічних інтересах.
Оцінка справедливої вартості нефінансового активу приймає до уваги можливість учасника ринку генерувати економічні
вигоди або з метою найкращого чи найбільш ефективного використання активу, чи з допомогою продажу іншому учаснику
ринку, який би використовував даний актив найкращим чи найбільш ефективним способом.
Усі активи чи зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю чи справедлива вартість яких розкривається у фінансовій
звітності, класифікуються за іерархією справедливої вартості на підставі даних найбільш низького рівня, який є значним для
оцінки справедливої вартості в цілому:
Рівень 1 – Цінові котирування активних ринків для ідентичних активів чи зобов’язань
Рівень 2– Модель оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до найбільш низького
рівня, є прямо чи побічно спостерігаються на ринку
Рівень 3 – Моделі оцінки, у яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, які віднесено до найбільш низького
рівню ієрархії, не наблюдаються на ринку.
3. Суттєві облікові судження та оцінки
Під час застосування облікової політики, 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
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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,
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 ґрунтуються 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 ґрунтується 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. Зміни в стандартах МСБО та МСФЗ за період 2016-2017 р.р.
Нові стандарти, які є вперше обов’язковими до застосування у фінансових періодах, що починаються з 1 січня 2017 року або
після цієї дати, і які мали б суттєвий вплив на фінансову звітність Компанії, випущені не були.
Компанія не використовувала достроково стандарти, роз’яснення чи поправки, які було випущено, але вони не вступили в силу.
Характер та вплив кожного нового стандарту (поправки) описано нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»
Новий стандарт, який застосовується для відображення у фінансовій звітності залишків за відстроченими рахунками тарифного
регулювання, які виникають, коли підприємство надає товари або послуги клієнтам за ціною або ставкою, яка підлягає
тарифному регулюванню.
Даний стандарт застосовується компаніями, які, наприклад, постачають електроенергію чи газ, коли тарифи регулюються
державою.
Даний стандарт не є обов’язковим. Стандарт потребує розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов’язаних
з ним ризиків, а також вплив такого регулювання на фінансову звітніть компанії.
Компанія вже підготовує звітність за МСФЗ, її діяльність не підлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не
використовується при підготовці фінансової звітності.
МСФЗ (IFRS) 11 «Облік придбання частки у спільній діяльності»
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Поправки к МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій застосовував вимоги щодо обліку як при об’єднанні
бізнесу при придбанні частки в спільній діяльності. Учасник повинен застосовувати МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу», коли
підприємство купляє частку в спільній діяльності, а бізнес відповідає визначенню стандарту МСФЗ (IFRS) 3.
Облік об’єднання бізнесів буде застосовуватись і у випадку придбання додаткової частки у спільній діяльності, коли діяльність
і далі є спільною. Придбана додаткова частка буде відображатись по справедливій вартості. Частка, якою підприємство вже
володіло на дату додаткового придбання, перегляду вартості не підлягає.
Застосування зміни буде базуватись на визначенні бізнесу – для чого купляється частка. Від цього залежить, буде придбання
обліковано як об’єднання бізнесу, чи як придбання для збору активів.
Принципи об’єднання бізнесу будуть застосовуватись при визнанні гудвілу, визнанні відстрочених податків від первісного
визнання придбаних активів та зобов’язань, визнанні витрат пов’язаних з придбанням.
Поправки не вплияють на фінансову звітність Компанії, тому що у звітному періоді долі участі у суспільних операціях не
придбались.
МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 «Відмова від методу амортизації, що базується на виручці»
Поправками доповнено МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», та МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи», щодо морального чи
комерційного старіння, яке виникає в результаті зміни чи вдосконалення виробничого процесу чи в результаті зміни ринкового
попиту на продукції чи послуги, які виробляються з допомогою активу. Очікувані зниження в ціні продажу продукції, яка була
виготовлена з використанням активу, може свідчити очікування технічного або комерційного старіння активу, що в свою чергу,
може відображати зменшення майбутніх економічних вигод від активу.
Додано, що метод амортизації, який базується на виручці, яка генерується діяльністю, що передбачає використання активу, не є
правильним. Виручка від діяльності, що передбачає використання активу відображає фактори інші, ніж споживання
економічних вигод від активу. Наприклад, виручка залежить від інших факторів та процесів, діяльності з продажу, змін в
об’ємах реалізації та цінах. Ціна, яка формуватиме виручку, може змінюватись під впливом інфляції, яка не має ніякого
відношення до того, як актив використовується.
Поправки не впливають на фінансову звітність Компанії, оскільки вона не використовувала метод амортизації, що базується на
виручці для амортизації своїх необоротних активів.
МСФЗ (IAS) 27 «Метод участі у капіталі в окремій фінансовій звітності»
Поправки дозволяють застосовувати у окремій фінансовій звітності метод участі в капіталі не лише до асоційованих та
спільних підприємств, а і до дочірніх.
До цієї зміни дочірні підприємства обліковувались за собівартістю придбання та справедливою вартістю. Тепер їх можна
обліковувати за методом участі в капіталі, який описується в МСФЗ (IAS) 28.
Фінансова звітність підприємства, у якого немає дочірнього асоційованого чи частки у спільному підприємстві, не є окремою
фінансовою звітністю.
Дивіденди від дочірнього підприємства, асоційованого чи від частки в спільній діяльності визнаються у прибутках та збитках,
поки підприємство не обере метод участі в капіталі, в такому випадку дивіденди будуть визнані як зменшення балансової
вартості інвестиції.
Поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.
Поправки МСФЗ (IAS) 1 «Ініціатива з розкриття»
Поправками додано IAS 1.30A, який говорить, що підприємство самостійно має вирішувати, беручи до уваги всі фактори та
обставини, як агрегувати інформацію у фінансовій звітності, зокрема, у примітках. Підприємство не повинно знижувати рівень
зрозумілості своєї фінансової звітності, маскуючи матеріальну інформацію з нематеріальною, чи агрегуючи матеріальні статті,
які мають різний характер (природу) чи функції.
Поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.
«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 р.р.»
Даний документ включає в себе наступні поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, утримувані для продажу»
Поправкою внесені зміни в методі вибуття. Вибуття активів (або груп вибуття) здійснюється, як правило, способом продажу чи
розподілу власникам. Поправка роз’яснює, що перехід від одного методу вибуття до другого повинен вважатися не новим
планом вибуття, а продовженням первісного плану. Таким чином, використання вимог МСФЗ (IFRS) 5 не приривається. Дана
поправка використовується перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: Розкриття інформації»
Договори на обслуговування
Внесено уточнення в МСФЗ (IFRS)7.B30: параграф говорив, що у підприємства немає подальшої участі в переданому активі,
якщо воно не має ні долі в майбутніх поступленнях від переданого фінансового активу, ні зобов’язання за будь-яких обставин
здійснювати у майбутньому платежі щодо переданого фінансового активу.
Додано речення про те, що термін «платіж» в даному контексті не включає грошові потоки від переданого фінансового активу,
які підприємство збирає та зобов’язане перерахувати отримувачу.
Додано параграф IFRS B30A: Коли підприємство передає фінансовий актив, воно може залишити за собою право
обслуговувати даний фінансовий актив за певну плату, який включено, наприклад, у вартість. обслуговування. Підприємство
оцінює договір на обслуговання відповідно до IFRS 7.42C та IFRS 7.B30, щоб вирішити, чи має підприємство подальшу участь
в результаті договору на обслуговування, чи ні, для розкриття такої інформації. Наприклад, послуги будуть свідчити про
подальшу участь у переданому фінансовому активі для цілей розкриття, якщо плата за обслуговування залежить від суми та
часу грошових потоків, отриманих від переданого фінансового активу. Так само, підприємство, яке надає послуги, має
подальшу участь для цілей розкриття, якщо фіксована плата не буде здійснена в повному обсязі через те, що переданий
фінансовий актив не працював. В даному випадку, підприємство, яке надає послуги, має частку в результатах майбутньої
діяльності переданого фінансового активу. Дана оцінка не залежить від того, чи плата, яку мають отримати за послуги,
компенсує підприємству витрати за надання послуг.
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Дана поправка використовується перспективно.
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди працівникам»
Ставки дисконтування для виплат після звільнення
Поправка уточнила, що валюта високоякісних корпоративних облігацій чи державних облігацій, ставка яких використовується
для дисконтування, повинна бути такою ж як і валюта винагороди після звільнення, яка буде виплачена працівникам.
Ставка, яка використовується для дисконтування зобовязань по програмі винагород після завершення строку трудової
діяльності (як фінансованої, так і нефінансованої), визначається на основі ринкової дохідності високоякісних корпоративних
облігацій станом на кінець звітного періоду. Для валют, для яких відсутній ринок таких високоякісних корпоративних
облігацій, використовується ринкова дохідність (на кінець звітного періоду) державних облігацій, деномінованих у валюту
виплати. Валюта та умови корпоративних чи державних облігацій мають відповідати валюті та розрахункам умовних
зобовязань по програмі винагороди після закінчення трудової діяльності.
Поправка не вплияє на фінансову звітність Компанії.
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
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;
- трубопрокатний цех №4 и трубопрокатний цех №5 (ТПЦ№4,ТПЦ№5) - 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 НИЖНЬОДНIПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" - багатопрофiльне пiдприємство, основним
видом дiяльностi якого є виробництво та реалiзацiя сталевих труб, суцiльнокатаних колiс, бандажiв та осей.
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;
- залiзничнi осi;
- колесні пари.
Товариство отримало дохiд за звiтний 2017 рiк за рахунок продажу:
- суцiльнокатаних залiзничних колес (вiдсоток доходу – 33,0%);
- труб сталевих безшовних гарячодеформованих (вiдсоток доходу – 27,4%);
- труб обсадних та муфт до них (вiдсоток доходу – 31,2%).
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:
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї Товариства – 10 423 283 тис.грн.
У 2017 роцi за реалiзацiю продукцiї на експорт Товариство отримало 6 453 043 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязі
продажів складає 64,1%. Найбільшим попитом користуються труби підшипникові, осі та осьова заготівля, колесні пари (частка
експорту в загальному обсязі продажів – 100%), труби холоднодеформовані (частка експорту в загальному обсязі продажів –
87,4%), труби для котлів висого тиску (частка експорту в загальному обсязі продажів – 88,2%), труби сталеві безшовні
гарячодеформовані (частка експорту в загальному обсязі продажів – 75,8%) та колеса (частка експорту в загальному обсязі
продажів – 65,5%).
Товариство отримало дохiд за 2016 рiк за рахунок продажу:
- суцiльнокатаних залiзничних колес (вiдсоток доходу - 30,5%);
- труб сталевих безшовних гарячодеформованих (вiдсоток доходу - 36,2%);
- труб обсадних та муфт до них (вiдсоток доходу - 22,1%).
Основними ринками збуту продукцiї Товариства є: Україна, країни СНД, та країни дальнього зарубiжжя (зокрема, країни
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Європейського Союзу, Америки, Близького Сходу та Африки).
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 "Газпром", "Лукойл", "ТНК", "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 виробництво й постачання в країни ближнього та дальнього зарубiжжя бiльш 50 профiльних розмiрiв колiс,
сертифiкованих за мiжнародними стандартами, для рухомого складу залiзницi, експлуатованих в рiзних клiматичних умовах, а
також бандажi для локомативiв, метро, трамваїв, складно-профiльнi кiльцевi вироби.
Основними покупцями залiзничних колiс та локомативних бандажiв є "Укрзалiзниця" (усi залiзничнi дороги, вагоноремонтнi та
тепловозоремонтнi пiдприємства).
Основним користувачем трамвайних бандажiв є Мiськ-електротранси та пiдприємства по ремонту рухомого складу мiського
транспорту України.
Коло постiйних та потейцiйних 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
встановлених та розвитку нових форм спiвробiтництва iз замовниками й постачальниками, а також взаємовигiдної торгiвлi iз
зарубiжними партнерами.
Основним клiєнтом Товариства в 2017 роцi, через якого отримано 10% i бiльше прибутку, є ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА". У
загальному обсязi прибутку частка операцiй з ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" становить 99%.
6. Нематеріальні активи.
Примітка

Інші НА

Разом

Первісна вартість
Залишок на 31 грудня 2015 р.

13 418

13 418

Надходження

12.2.2

816

816

Вибуття

12.2.1

0

0

14 234

14234

9221

9221

1 709

1 709

0

0

10 930

10 930

4 197

4 197

3 304

3 304

14 234

14234

Залишок на 31 грудня 2016 р.
Накопичена амортизація
Залишок на 31 грудня 2015 р.
Амортизація за період
Вибуло за рік накопичена амортизація
Інші зміни
Залишок на 31 грудня 2016 р.
Залишкова вартість
Залишок на 31 грудня 2015 р.
Залишок на 31 грудня 2016 р.
Первісна вартість
Залишок на 31 грудня 2016 р.
Надходження

12.2.2

9989

9989

Залишок на 31 грудня 2017 р.

24223

24223

Накопичена амортизація
Залишок на 31 грудня 2016 р.

10 930

10 930

2748

2748

13678

13678

3 304
10545

3 304
10545

Амортизація за період
Залишок на 31 грудня 2017 р.
Залишкова вартість
Залишок на 31 грудня 2016 р.
Залишок на 31 грудня 2017 р.

Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів
амортизуються прямолінійним методом протягом корисного строку їх використання (від 2 до 9 років) по кожному
нематеріальному активу окремо.
Ліквідаційна вартість нематеріальних активів приймалася рівною нулю.
Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та
накопичених збитків від знецінення.
Терміни та методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року.
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Якщо очікуваний термін корисного використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін амортизації
нематеріальних активів змінюється.
Переоцінка нематеріальних активів ПАТ “ІНТЕРПАЙП НТЗ” не здійснювалася, тому що на сьогоднішній день для них
активного ринку не існує.
Нематеріальні активи в заставі не перебувають.
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 та будь-якими збитками від зменшення корисності.
Активи вартістю менше 2 500 грн., а з 1 вересня 2015 р. – менше 6 000 грн. не визнаються у складі основних засобів і не
амортизуються, а списуються на витрати при введенні в експлуатацію.
Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію (поточний ремонт, технічне обслуговування, капітальний
ремонт) відображаються у складі витрат у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що
зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання об´єкту основних
засобів понад первісно очікуваними економічними вигодами, такі витрати капіталізуються.
Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об´єкта основних засобів
пропорційно нарахованій амортизації.

Прим
ітка

Первісна (переоцінена)
вартість
Залишок на 31 грудня
2015 р
Надходження
Вибуття
Інші зміни
Залишок на 31 грудня
2016 р
Накопичена амортизація
Залишок на 31 грудня
2015 р.
Надходження
Вибуття
Інші зміни
Залишок на 31 грудня
2016 р.
Залишкова вартість
Залишок на 31 грудня
2015 р.
Залишок на 31 грудня
2016 р.
Первісна (переоцінена)
вартість
Залишок на 31 грудня
2016 р
Надходження
Вибуття
Інші зміни
Залишок на 31 грудня
2017 р
Накопичена амортизація
Залишок на 31 грудня
2016 р.
Надходження
Вибуття
Інші зміни
Залишок на 31 грудня
2017 р.
Залишкова вартість

12.2.2
12.2.1

12.2.2
12.2.1

Будинки та
споруди

Машини
та
обладнанн
я

Транспо
ртні
засоби

Інструме
нт,
прилади,
інвентар

Інші
основні
засоби

Нез
аве
рше
ні
капі
тал
ьні
інве
сти
ції

2 039 037

1 585 104

187 886

4 549

144996

0

3961572

38 985
(294)
53 607
2 131 335

336 942
(11 078)
(63 671)
1 847 297

5 057
(338)
2 731
195 336

339
(128)
465
5 225

123256
(612)
6 955
274595

0

504 579
(12 450)
87
4 453 788

(637 521)

(419 660)

(68 929)

(2 391)

(30 064)

(1 158 565)

(116 348)
161
(121 475)
(875 183)

(139 596)
3 417
142 897
(412 942)

(4 774)
113
(26 178)
(99 768)

(412)
128
(336)
(3 011)

(17 221)
423
7 533
(39 329)

(278 351)
4 242
2 441
(1 430 233)

1 401 516

1 165 444

118 957

2 158

114932

0

2 803 007

1 256 152

1 434 355

95 568

2 214

235266

0

3 023 555

2 131 335

1 847 297

195 336

5 225

274 595

0

4 453 788

57 741
(20 184)
(52 816)
2 116 076

406 394
(5 473)
176 832
2 425 050

1 450
(1 867)
(43 196)
151 723

835
(77)
(516)
5 467

47 805
(310)
(198848)
123 242

0
0
0
0

514 225
(27 911)
(118 544)
4 821 558

(875 183)

(412 942)

(99 768)

(3 011)

(39 329)

(1 430 233)

(99 960)
2 903
120 736
(851 504)

(195 495)
744
(269 988)
(877 681)

(9 337)
729
32 846
(75 530)

(428)
65
296
(3 078)

(6 758)
245
2 101
(43 741)

(311 978)
4 686
(114 009)
(1 851 534)

0

Разом
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Залишок на 31 грудня
2016 р.
Залишок на 31 грудня
2017 р.

1 256 152

1 434 355

95 568

2 214

235266

0

3 023 555

1 264 572

1 547 369

76 193

2 389

79 501

0

2 970 024

Переоцінка основних засобів проведена в 2012 р.
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 31.12.2017 р. та 31.12.2016 р. Товариство не оцінювало наявність ознак можливого зменшення активів.
Амортизація основних засобів у 2016-2017 р.р. нараховувалася прямолінійним методом.
Терміни корисного використання (норма амортизації) в 2016-2017 році 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.
Вартiсть застави основних засобiв за кредити банкiв, дiючих станом на 31.12.2017 р., грн:
1) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна", в якостi Українського Агента з забезпечення, яке надано в заставу для
забеспечення виконання зобов'язань з погашення реструктуризованої кредитної заборгованостi. Найменування активу,
переданого у заставу - рухоме майно (устаткування); Первiсна вартiсть 1 598 166 120,57 грн.; Залишкова вартiсть 1 042 010
653,41 грн.; Договiр застави рухомого майна вiд 06.12.2011. Договiр замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна дата погашення
означає 05 травня 2017 року або така інша дата, яка визначена як "Остаточна Дата Погашення" у відповідності до Договору із
заміщення.
2) Найменування банку - ПАТ "IНГ Банк Україна", в якостi Українського Агента з забезпечення, яке надано в заставу для
забеспечення виконання зобов'язань з погашення реструктуризованої кредитної заборгованостi. Найменування активу,
переданого у заставу - нерухоме майно (будiвлi та споруди). Первiсна вартiсть 1 616 411 821,23 грн.; Залишкова вартiсть
1 046 435 673,13 грн.; Договiр iпотеки вiд 07.12.2011. Договiр замiщення вiд 25.11.2011. Остаточна дата погашення означає 05
травня 2017 року або така інша дата, яка визначена як "Остаточна Дата Погашення" у відповідності до Договору із заміщення.
3) Найменування банку - АТ "ОТП Банк". Найменування активу, переданого у заставу - рухоме та нерухоме майно (залiзничний
транспорт, перевантажувачі та колiї); Первiсна вартiсть 144 877 336,12 грн.; Залишкова вартiсть 66 669 924,43 грн.; Договiр
застави (рухоме майно) № PL13-156/28-4 вiд 16.04.2013. Договiр застави (нерухоме майно) № PL13-155/28-4 вiд 16.04.2013.
Остаточна дата погашення означає 12 серпня 2016 року.
4) Найменування банку - ПАТ "Альфа Банк". Найменування активу, переданого у заставу - рухоме майно (устаткування);
Первiсна вартiсть 129 901 063,78 грн.; Залишкова вартiсть 55 857 701,36 грн.; Договiр застави № 672/13 вiд 30.12.2013.
Остаточна дата погашення означає 20 грудня 2016 року.
8. Дебіторська заборгованість,тис.грн.
Примітка

31 грудня 2017

31 грудня 2016

Товарна дебіторська заборгованість

8.1

9 502 785

5 826 187

Дебіторська заборгованість за розрахунками

8.2

912 118

1 855 219

Довгострокова дебіторська заборгованість (інші
необоротні активи)
Разом дебіторська заборгованість

8.3

-

24

10 414 903

7 681 430

21 193

28 977

31 грудня 2017

31 грудня 2016

7 269 848

4 921 407

2 232 937

904 780

9 502 785

5 826 187

21 193

28 977

Резерв сумнівних боргів

8.1. Товарна дебіторська заборгованість,тис.грн.
Примітка
Товарна дебіторська заборгованість за поставками
вітчизняним покупцям
Товарна дебіторська заборгованість за поставками
іноземним покупцям
Разом товарна дебіторська заборгованість
Резерв сумнівних боргів
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Товарна дебіторська заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців.
8.2. Дебіторська заборгованість за розрахунками,тис.грн.
Примітка

31 грудня 2017

31 грудня 2016

503 724
256 806
17 625
151 588

717 562
83 228
17 625
1 038 940

-

15 489

929 734

1 872 844

31 грудня 2017

31 грудня 2016

-

24

Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Дебіторська заборгованість з податку на прибуток
Інша дебіторська заборгованість
Розрахунки між періодами
Разом дебіторська заборгованість за розрахунками
Дебіторська заборгованість за розрахунками є поточною з терміном погашення до 12 місяців.
8.3. Інші необоротні активи (Довгострокова дебіторська заборгованість) ,тис.грн.
Примітка
Інша довгострокова дебіторська заборгованість
Разом дебіторська заборгованість за розрахунками

24
Інша довгострокова заборгованість складається із заборгованості за наданими позиками співробітникам з терміном погашення
більше одного року.
9. Запаси,тис.грн.
Примітка
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 2017 р.
267 650

31 грудня 2016 р.
228 453

30 113

10 728

672
2 947
47 824
223 814
371 104
4 505
43 921
992 550

641
2 724
43 176
186 737
256 465
5 644
37 793
772 361

Станом на 31 грудня 2016 р. було визнано як витрати у відношенні запасів, відображених за чистою вартістю реалізації 9 589
тис. грн.
Нарахування резервів на знецінення запасів відображено у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у відповідних
періодах.
Станом на 31 грудня 2017 року у складі запасів відображено 345 677 тис. грн., товарів та готової продукції в обороті, які
прибувають у заставі ПАТ Інг Банк .
Станом на 31 грудня 2016 року у складі запасів відображено 240 939 тис.грн. товарів та готової продукції в обороті, які
прибувають у заставі ПАТ Інг Банк.
10. Фінансові активи.
У складі фінансових активів обліковуються довгострокові фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю,
довгострокові фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, та дольові фінансові інструменти, що оцінюються
за методом участі у капіталі.
Станом на 31.12.2017 р. дольові фінансові інструменти, що оцінюються за методом участі у капіталі, складаються з володіння
корпоративними правами у розмірі ТОВ «КЛВ ПРОДАКШН» 34 тис.грн. Станом на 31.12.2016 р. названі фінансові
інструменти обліковано в сумі 968 тис. грн.
11. Зобов’язання.
На дату звітності станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2016 р. підприємство має такі зобов’язання:
Зобов’язання Компанії представлено у наступному складі:
Примітка
Довгострокові зобов´язання

11.1

31 грудня 2017 р.

31 грудня 2016 р.

3 789 075

3 671 147
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Поточні зобов´язання

11.2

11 652 816

7 789 281

Поточні забезпечення

11.4

42 395
15 484 286

46 086
11 506 514

Всього зобов´язання
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.
11.1. Довгострокові зобов’язання представлено у наступному складі:
Примітка
11.1

Інші довгострокові зобов’язання за займами
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові зобов´язання

31 грудня 2017 р.

31 грудня 2016 р.

3 789 075

3 671 137

-

10

3 789 075

3 671 147

31 грудня 2017 р.

31 грудня 2016 р.

1 679 302

1 499 616

699 029

673 887

712 775

588 276

11. 2. Поточні зобов’язання представлено у наступному складі:
Примітка
Поточні кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

11.2

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

11.2

11.2

11.2
7 915

20 774

28 409

18 248

Заборгованість за розрахунками зі страхування

8 023

4 588

Поточна заборгованість за одержаними авансами

5 729

37

8 511 634

4 983 855

11 652 816

7 789 281

31 грудня 2017 р.

31 грудня 2016 р.

2 378 181
31 600 000
47 020 179,16

2 173 503
31 600 000
46 858 501,85

3 789 075
135 000 000

3 670 765
135 000 000

6 167 256

5 844 268

6 167 256

2 173 503

1 746 014

225 593

Заборгованість з оплати праці

Інші поточні зобов’язання
Поточні зобов’язання
11.3. Заборгованість за кредитами та займами:
Примітка
Поточні кредити, у тому числі
Заборгованість за кредитами під забезпечення (тис.грн.),
у тому числі
.
євро
долар
Інші довгострокові зобов’язання (тис.грн.),
у тому числі
долар
Разом банківські кредити та займи (тис.грн.)
Своєчасно несплачена заборгованість за кредитами,
тис.грн.
Своєчасно несплачена заборгованість за процентами,
тис.грн.

Товариством було призупинено погашення кредитів та займів. Товариством ведуться перемови про реструктуризацію
заборгованості. Від банків отримано листи Reservational of rights. Дата підписання нових угод з новими строками погашення
заборгованості не узгоджена на дату складання звітності.
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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.

11.4. Забезпечення станом на 31.12.2017 р.
тис. грн

Види забезпечень

Залишок
забезпечення
на початок
року

Створення
забезпечення

Сума
забезпечення,
що
використана
протягом року

Невикористана
сума
забезпечення,
що сторнована
у звітному
періоді

Забезпечення на виплату відпусток
23 521
57 088
48 727
працівникам (короткострокові)
Забезпечення наступних витрат на
виконання зобов’язань щодо обтяжливих
22 565
17 053
29 105
зобов’язань та судові витрати
Разом
46 086
74 141
77 832
Забезпечення наступних витрат та платежів враховуються за цільовим призначенням.

Залишок
забезпечення
на кінець року

31 882
10 513
42 395

12. Грошові кошти та їх еквіваленти
Примітка
31 грудня 2017
31 грудня 2016
Готівка
16
11
Поточний рахунок у банку
239 083
32 056
Інші рахунки у банках (картковий рахунок)
37 965
6 853
Інші грошові кошти
Разом грошові кошти та їх еквіваленти
277 064
38 920
Грошові потоки складаються із платежів у національній валюті України та в іноземній валюті: у доларах США, євро та
російських рублях
.
12.1.Рух коштів від операційної діяльності
Примітка
31 грудня 2017
31 грудня 2016
12.1.1.
Надходження грошових потоків
8 495 462
6 363 602
Виплата грошових потоків
12.1.2.
(8 985 089)
(6 889 369)
Рух коштів від операційної діяльності
(489 627)
(525 767)
12.2.Рух коштів від інвестиційної діяльності
Примітка

31 грудня 2017
0
(23 974)
(23 974)

31 грудня 2016
1 022
(86 228)
(85 206)

Примітка

31 грудня 2017
885 883
(138 395)
747 488

31 грудня 2016
681 284
(50 114)
631 170

Примітка

31 грудня 2017
8 460 933
3 376
3 490
27 663
8 495 462

31 грудня 2016
6 166 431
6 044
185 542
5 585
6 363 602

Примітка
12.1.2

31 грудня 2017
(8 644 126)
(412 200)
(112 640)

12.1.3

183 877
(8 985 089)

31 грудня 2016
(5 499 601)
(288 373)
(115 548)
(985 847)
(6 889 369)

Надходження грошових потоків
Виплата грошових потоків
Рух коштів від інвестиційної діяльності
12.3.Рух коштів від фінансової діяльності
Надходження грошових потоків
Виплата грошових потоків
Рух коштів від фінансової діяльності
12.1.1. Надходження грошових потоків від операційної діяльності
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Надходження від відсотків за залишками коштів
Надходження від боржників неустойки
Надходження від операційної оренди
Рух коштів від операційної діяльності
12.1.2. Виплата грошових потоків від операційної діяльності
Виплати постачальникам товарів, робіт, послуг
Виплати на оплату праці
Виплати відрахувань на соціальні заходи
Виплати з податку на прибуток
Інші надходження та виплати за операційною діяльністю
Рух коштів від операційної діяльності
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12.1.3. Інші надходження та виплати за операційною діяльністю
Примітка

31 грудня 2017
507 810
619
3 634 345
444 922
1 207 054
(459 569)
(2 655 593)
(1 210 920)
(116)
(1 284 675)

31 грудня 2016
539 933
51
2 170 739
18 874
1 558 436
(249 151)
(1 933 279)
(344 455)
(9 127)
(2 737 868)

183 877

(985 847)

Примітка

31 грудня 2017
-

31 грудня 2016
1 022
1 022

Примітка
12.2.2

31 грудня 2017
(23 974)
(23 974)

31 грудня 2016
(86 228)
(86 228)

Примітка

31 грудня 2017

31 грудня 2016
-

12.3.3

885 883
885 883

681 284
681 284

Примітка

31 грудня 2017
-

31 грудня 2016
-

Надходження від повернення податків та зборів
Надходження від цільового фінансування
Надходження авансів від покупців та замовників
Надходження від повернення авансів
Інші надходження
Сплата податків і зборів
Сплата авансів та передплат
Повернення авансів
Оплата цільових внесків
Інші виплати за операційно. діяльністю
Інші надходження та виплати за операційною діяльністю
12.2.1. Надходження грошових потоків від інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації необоротних активів
Інші надходження
Рух коштів від інвестиційної діяльності
12.2.2. Виплата грошових потоків від інвестиційної діяльності
Виплати на придбання необоротних активів
Інші витрати
Рух коштів від інвестиційної діяльності
12.3.1. Надходження грошових потоків від фінансової діяльності

Отримання позик та займів
Надходження від інструментів власного капіталу
Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю
Рух коштів від фінансової діяльності
12.3.2. Виплата грошових потоків від фінансової діяльності
Виплати на погашення позик
Рух коштів від фінансової діяльності
12.3.3. Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю

Примітка
31 грудня 2017
31 грудня 2016
12.3.3
Інші надходження
885 883
681 284
Сплата дивідендів
(1)
Витрачання на сплату відсотків
(138 395)
(50 086)
12.3.3
Інші платежі
(27)
Інші надходження і виплати за фінансовою діяльністю
747 488
631 170
13.Капітал
Капiтал представлений акціонерним капiталом, капiтальними резервами, нерозподіленим прибутком, неконтрольованою
часткою та іншими компонентами капiталу.
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.
Дивіденди в 2017-2016 роках не нараховувались та не сплачувались.
Примітка
31 грудня 2017
31 грудня 2016
13.1
Акціонерний капітал
100 000
100 000
Нерозподілений прибуток
(705 265)
13.5
13.2
Капітальні резерви
782 258
914 903
Інші компоненти капіталу
162 935
163 949
13.3
Неконтрольована частка
13.4
2
2
Разом капітал
473 589
473 589
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13.1.Акціонерний капітал
Акціонерний капітал капiтал Товариства становить 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Акціонерний 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
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. Днiпро, вул. Столєтова, 21, зареєстрована розпорядженням виконкому
Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв вiд 30.12.1992 р. № 1205-р.
Станом на 31.12.2016 року та 31.12.2017 року у власностi Фонду Державного майна України простих iменних акцiй Товариства
не має.
Перелiк осiб, частка яких у статутному капiталi Товариства перевищує 10 %:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
- "IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД" / "INTERPIPE LIMITED";
- "САЛЕКС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" / "SALEKS INVESTMENTS LIMITED".
13.2. Капітальні резерви
Переоцінка основних засобів
Разом капітальні резерви

Примітка
13.2

31 грудня 2017
782 258
782 258

31 грудня 2016
914 903
914 903

Примітка
13.3
13.3

31 грудня 2017
37 138
125 797
162 935

31 грудня 2016
37 138
126 811
163 949

Примітка
13.4

31 грудня 2017
2
2

31 грудня 2016
2
2

Примітка
13.5
13.5
13.5

31 грудня 2017
(705 265)
313 396
131 409
(260 460)

31 грудня 2016
286 001
(1 136 428)
145 162
(705 265)

Примітка
13.6
13.6

31 грудня 2017
400 000 000
400 000 000
0.78349

31 грудня 2016
400 000 000
400 000 000
(2,02432)

13.3. Інші компоненти капіталу
Емісійний капітал
Інший додатковий капітал
Разом інші компоненти капіталу
13.4. Неконтрольована частка
Неконтрольована частка у ТОВ «КЛВ Продакшн»
Разом неконтрольована частка
13.5. Нерозподілений прибуток
Нерозподілений прибуток на початок періоду
Нерозподілений прибуток (збиток) за період
Рекласифікація елементів капіталу
Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду
13.6. Прибуток на акцію
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована кількість простих акцій
Чистий збиток на акцію, грн.
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Скоригований чистий збиток на акцію, грн.
Дивіденди на акцію

0.78349
-

(2,02432)
-

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.
14.1Дохід від реалізації протягом 2016 і 2017 років
Показник
2017 р.
2016 р.
Зміни в %
Доход від реалізації
10 423 283
5 052 242
+ 48.47
Аналіз доходів від реалізації за видами доходів
31 грудня 2017 р.
31 грудня 2016 р.
Продаж готової продукції
10 133 613
4 809 959
Продаж товарів
Продаж послуг
289 670
242 283
Разом доходи від продажу
10 423 283
5 052 242
14.2 Операційні та інші доходи,тис.грн.
тис. грн.
в % до
в % до
2017 р.
2016 р.
Показник
підсумку
підсумку
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
82,58
67,46
10 423 283
5 052 242
послуг)
Інші операційні доходи
17,12
32,24
2 161 548
2 414 378
В т.ч.
Операційна оренда активів
8 587
13 571
Дохід від реалізації інших
830 657
596 468
оборотних активів
Дохід від курсової різниці
1 203 775
1 768 376
Інші операційні доходи
118 529
35 963
Інші доходи
0,3
0,3
38 311
22 052
В т.ч.
Безоплатно одержані активи
Інші доходи та витрати
38 311
22 052
Всього 12 623 142
100,00
100,00
7 488 672

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

2017 р.
(131 409)

2016 р.
(145 162)
-

(131 409)

(145 162)

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.
16.1.Собівартість реалізованих готової продукції, товарів, робіт, послуг
протягом 2016 і 2017 років:
тис. грн.
Показник
2017 р.
2016 р.
Зміни в %
Собівартість реалізованих товарів
+ 53.16
8 072 886
4 291 563
16.2. Структура операційних та інших витрат
Структура інших операційних витрат за 2017 рік: тис. грн.
Показник
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Собівартість реалізованих оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Резерв сумнівних боргів
Резерв на знецінення запасів
Резерв на судові виплати
Інші витрати операційної діяльності

Сума
1 472 741
836 245
5 586
28 837
15 538
1 286 159

2017 р.
в % до підсумку
40.4
22.94
0.15
0.79
0.43
36.22
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ВСЬОГО:

3 645 106

100

Сума
20 189
2 409 456
529 622
105 424
9 589
864 650
17 052
3 955 892

тис. грн.
2016 р.
в % до підсумку
0,51
60.91
13.39
2.66
0,24
21.86
0,43
100

Сума
563 239
563 239

тис. грн.
2017 р.
в % до підсумку
100,00
100,00

Сума
555 181
555 181

тис. грн.
2016 р.
в % до підсумку
100,00
100,00

Структура інших операційних витрат за 2016 рік:
Показник
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Собівартість реалізованих оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Резерв сумнівних боргів
Резерв на знецінення запасів
Інші витрати операційної діяльності
Резерв на судові виплати
ВСЬОГО:
Структура фінансових витрат:
Показник
Проценти
ВСЬОГО:
Структура фінансових витрат:
Показник
Проценти
ВСЬОГО:
17. Інші операційні доходи та витрати
Примітка

31 грудня 2017
2 161 548

31 грудня 2016
2 414 378

2 161 548

2 414 378

Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів

1 472 741
836 245

2 409 456

Штрафи, пені, неустойки
Резерв сумнівних боргів
Резерв на знецінення запасів
Резерв на судові витрати
Інші операційні доходи і витрати

5 586
28 837
15 538
1 286 159

105 424
9 589
17 052
864 650

16.2

3 645 106

3 955 982

Примітка

31 грудня 2017
563 239

31 грудня 2016
555 181
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563 239

555 181

Інші операційні доходи

14.2

Разом інші операційні доходи
Операційна оренда активів

Операційні витрати разом

20 189

529 622

18. Фінансові витрати
Процентні витрати
Інші фінансові витрати
Разом фінансові витрати
19. Пов’язані сторони.
Операцiї пов'язаних сторiн вiдображаються в облiку на рiвнi підприємств групи "IНТЕРПАЙП".
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20. Чисті активи Товариства
Розрахунок вартості чистих активів станом на кінець 2017 р.
тис. грн.
16 269 021
10 545
2 970 024
34
470 459
992 550
11 548 345
277 064
15 484 286
42 395
3 789 075
1 679 302
699 029
712 775
7 915
8 023
28 409
8 517 363
784 735
100 000
100 000

АКТИВИ, т.ч.:
Нематеріальні активи: залишкова вартість
Незавершене будівництво
Основні засоби: залишкова вартість
Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Запаси
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
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

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить 684 735 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 2017– 2016 р.р. році застосовувалась ставка оподаткування прибутку підприємства в розмірі 18 відсотків.
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітні періоди, що закінчились 31 грудня 2017р. та 31 грудня 2016 р.
Поточний податок на прибуток
Нараховано у звітному році

2017

2016

0
0

0
0

33 531

176 658
176 658

Начислення відстрочених податків
Збільшення відстрочених податків активів
Зменшення відстрочених податкових зобов’язань

33 531
Звірка відносно ефективної ставки податку:
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Невираховані витрати

2017

2016

279 865
33 531
279 865
33 531

(1 136 428)
176 658
959 770
176 658
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Відстрочені податкові активи чи зобов’язання

Залишок на 31.12.2017

Залишок на 31.12.2016

(50 146)

(59 298)

0

0

Дебіторська заборгованість

3 815

5 215

Кредиторська заборгованість

1 892

4 062

Процентні витрати

34 288

(67 407)

Основні засоби
Різниці по донарахованим витратам

Невизнані витрати

33 388

63 255

Податкові збитки
Разом відстрочені податкові активи чи зобов’язання

447 222

491 102

470 459

436 929

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. Під час камеральної перевірки щодо своєчасної реєстрації податкових
накладних до ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» контролюючими органами були застосовані штрафні санкції у розмірі 958, 25 грн.
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. 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, соцiально-полiтичними
проблемами та iншими факторами.
На дiяльнiсть Товариства можуть вплинути наступнi ризики:
1.Ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств по виробництву труб та коліс.
Ризик посилення конкуренції зумовлений потенційною можливістю виходу на ринок російських підприємств, які виробляють
металургійну продукції.
2. Ризик втрати частки ринку.
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Потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором виникненням нових підприємств – конкурентів та послідуючих
перерозподілом ринку не на користь ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Збереження такої тенденції в подальшому може негативно
позначитися на фінансово-господарському стані підприємства.
За для мінімізації ризику втрати частки ринку наше підприємство здійснює наступні заходи:
- диверсифікація клієнтської бази шляхом виходу на ринки зарубіжних країн. Так за останні 10 років, перелік покупців нашої
продукції поповнився підприємствами Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, США, ОАЕ, Саудівської Аравії, Бразилія,
Індія;
- вдосконалення процесу виробництва, застосування новітніх технологій з метою підвищення якості продукції та закріплення
лідерства ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» в тих сегментах, в яких підприємство працює сьогодні;
- підвищення стандарту співвідношення ціна/якість продукції ;
- укладення контрактів з основними клієнтами, що передбачають довгострокове співробітництво у частині поставки та
обслуговування продукції нашого підприємства впродовж всього терміну її експлуатації.
3. Рівень інфляції
У зв`язку з довготривалістю виконання укладених контрактів, не врегулюванням цінової політики на енергоносії і, як слідство,
на інші матеріали, ріст інфляції безпосередньо впливає на фінансові результати роботи нашого підприємства.
Як вихід із залежності від рівня інфляції, ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» використовує метод індексації середньої вартості
відповідної продукції у світі на час укладення договору на середній ймовірний розмір збільшення ціни сировини та інших
складових, виходячи з поточної тенденції зміни цін на ці продукти/послуги за останні 5 років, а також шляхом укладення
контрактів на закупівлю сировини/комплектуючих за фіксованими цінами на певний період часу . Проте, вважаючи на те, що
зміни вартості енергоносіїв, сировини та інших комплектуючих є непередбачуваними, то здійснення нашим підприємством
означених вище заходів не є гарантією усунення цього ризику.
Розвиток гірничо-металургійного комплексу України в останні двадцять шість років переважно відбувався в досить складних
умовах, з двома значними кризами – в середині 90-х рр. ХХ ст. і в 2008 р.
А у 2014-2015 рр. потужного удару по вiтчизняному ГМК завдали вiйськово-полiтичний та економiчний конфлiкт iз Росiєю та
вiйна на Донбасi. У найскладнішому становищі опинилися підприємства ГМК, що розташовані на території, контрольованій
російсько-терористичними формуваннями. Через часті перебої з поставками сировини, які підприємство взялося організовувати
чомусь із Росії, а не з України, як це було раніше, виробничий процес часто переривався.
Безпосередньо від бойових дій страждають і деякі підприємства ГМК, розташовані на території, що контролюється українською
владою. Насамперед, це стосується Авдіївського коксохімічного комбінату, який періодично обстрілюється бойовиками, «через
що вже постраждали як основні цехи, так і об’єкти інфраструктури. Завод змушений працювати на третину від своєї
потужності, що й спровокувало дефіцит коксу в Україні. Навіть попри те, що металургійні потужності в країні (які й
визначають попит на кокс) зараз завантажені лише на 60 %. Багатьом металургійним підприємствам доводиться шукати
постачальників коксу за кордоном, хоча потенціал коксохімічної підгалузі цілком здатний забезпечити внутрішній попит».
Металургійні підприємства України торік неодноразово зазнавали труднощів. При цьому виробництво основних видів
металопродукції по металургійним підприємствам України за 2017 р. склало:
- чавуну - 20,1 млн т (23,589 млн.т - 2016 році);
- сталі
- 21,3 млн т (24,196 млн.т - 2016 році );
- прокату - 18,4 млн. т (21,410 млн.т - 2016 році).
Зниження цих показників є наслідком втрати частини потужностей на непідконтрольній території, а також несвоєчасного і не в
повному обсязі забезпечення підприємств сировинними матеріалами через незадовільну роботу Укрзалізниці. Претензії до
«Укрзалізниці» озвучувалися публічно, але вирішити проблему не вдалося.
У світовому рейтингу виробників сталі Україна опустилася аж на 12 місце, хоча останні 20 років впевнено займала сходинку в
першій десятці.
Проте, власникам металургійних підприємств вдалося знайти додаткові ринки збуту, адже валютна виручка від експорту
чорних металів минулого року проти позаминулого зросла на 20% – до $8,67 млрд; металовиробів – на 30%, до $897 млн. Разом
вони склали 20,1% від загального експорту країни.
Гірничо-металургійний комбінат ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» у 2017 році знизив випуск прокату, чавуну і сталі. Зокрема,
виробництво прокату у 2017 році знизилося до 5,1 млн тонн (з 5,5 млн тонн в 2016 році), сталі еквівалентної – до 6,35 млн т (з 7
млн тонн в 2016 році), чавуну – до 5,6 млн тонн (з 6,1 млн тонн в 2016 році).
У 2017 році найбільша українська гірничо-металургійна компанія «Метінвест» скоротила виробництво вуглецевої сталі в
порівнянні з 2016 роком на 9%, до 7,630 млн. т. Активи ПрАТ «Єнакіївський металургійний завод» (ЄМЗ, включаючи його
Макіївська філія), Спільного українсько-швейцарського підприємства ТОВ «Метален», ПрАТ «Харцизький трубний завод»
(ХТЗ), ПрАТ «Краснодонвугілля», ПрАТ «Комсомольське рудоуправління», ПрАТ «Донецьккокс » і асоційованого
підприємства ПрАТ« Єнакіївський коксохімпром », розташовані на неконтрольованій території України, були захоплені після
відмови Групи від їх перереєстрації в невизнаних республіках. На початку 2017 року Авдіївський КХЗ (АКХЗ) відчував
неодноразові перебої з електропостачанням, оскільки лінії електропередач були пошкоджені через бойові дій. В результаті
завод був змушений знизити виробництво коксу на три місяці і перенести запуск коксової батареї №8 з січня на травень. У
травні 2017 року завод відновив роботу, використовуючи всі вісім коксових батарей після підключення до нової високовольтної
лінії, побудованої на контрольованій території. МК «Азовсталь» запустив процес вдування пиловугільного палива (ПВП) в
доменну піч №2 у вересні. Протягом року Група освоїла виробництво 47 нових видів металопродукції: в основному це
товстолистовий прокат, гарячекатані та холоднокатані рулони, а також оцинкований прокат, який використовується в
будівництві, машинобудуванні, суднобудуванні і виробництві труб.
Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", один з найбільших платників податків України та Запорізької області, в
2017 році скоротив виробництво прокату на 4,6% в порівнянні з 2016 роком - до 3 млн 214,2 тис. тонн.
За минулий рік виплавка сталі зросла на 0,9% - до 3 млн 926,4 тис. тонн, чавуну - на 5,4%, до 3,795 млн тонн.
Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" (Запоріжжя) у 2017 році наростив виплавку сталі на 9,1% в порівнянні з 2016
роком - до 258,568 тис. тонн, прокату - на 11,8%, до 169,226 тис. тонн.
У 2017 році в порівнянні з 2016 роком Запорізький завод феросплавів зменшив виробництво феросплавів на 6%, або на 16,97
тис. тонн до 265,20 тис. тонн.
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Нікопольський завод феросплавів (НЗФ, Дніпропетровська обл.) за підсумками 2017 року збільшив випуск продукції на 2,1% в
порівнянні з 2016 роком - до 761,93 тис. тонн. У 2017 році в порівнянні з 2016 роком підприємства зменшили виробництво
феросплавів на 0,2%, або на 2,56 тис. тонн до 1 025,72 тис. тонн.
Основні трубні підприємства України в 2017 році збільшили виробництво труб з чорних металів на 23,5% в порівнянні з 2016
роком - до 1 млн 47,8 тис. тонн. Завод "Трубосталь" збільшив виробництво на 7,4% - до 2,9 тис. тонн труб (0,2 тис. тонн),
"ЮТіСТ" - на 35,3%, до 4,6 тис. тонн (0,2 тис. тонн).
Що не входять до об'єднання "Укртрубопром" Маріупольський меткомбінат (ММК) ім. Ілліча наростив випуск труб на 68,1% до 150,3 тис. тонн труб (в грудні - 6,6 тис. тонн), тоді як "Комінмет" скоротив на 7,3% - до 192 тис. тонн (13,3 тис. тонн).
За підсумками 2017 року найбільший український виробник труб «ІНТЕРПАЙП» наростив випуск продукції на 35%, до 655
тис. тонн, при цьому основний приріст забезпечили експортні відвантаження. Зокрема поставки за кордон зросли на 40%, до
383 тис. тонн, завдяки збільшенню обсягів реалізації в Північну Америку до 85 тис. тонн (майже в 3 рази), в СНД - до 121 тис.
тонн (+ 48%), в ЄС - до 90 тис. тонн (+ 22%). Це дозволило компанії істотно збільшити випуск безшовних труб - на 47%, до 562
тис. тонн, в тому числі OCTG (в 2 рази, до 171 тис. тонн) і нафтогазопровідних і загального призначення (+ 32%, до 373 тис.
тонн) . При цьому виробництво зварних труб знизилося на 10%, до 94 тис. тонн.
Випуск труб на "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за вказаний період зріс на 61,4% - до 256,7 тис. тонн (в грудні вироблено 23,8 тис. тонн), на
"ІНТЕРПАЙП НМТЗ" зафіксовано зниження на 7,6% - до 96,7 тис. тонн (6,5 тис. тонн). "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" наростив
виробництво на 36,8% - до 304,4 тис. тонн (29,5 тис. тонн).
Електросталеплавильний комплекс "ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ" у 2017 році наростив виплавку сталі на 39% в порівнянні з 2016
роком - до 855 тис. тонн.
Загострення конкуренції на зовнішніх ринках усіх видів металопродукції змушує компанії України запекло боротися за канали
збуту. Згідно з експертними оцінками провідних аналітиків, слід очікувати, що металурги Китаю та Індії, завдяки швидким
темпам розвитку, витіснять іноземну металопродукцію з ринків своїх країн і збільшать свої частки в країнах Близького Сходу
та Індокитаю. Для продажу українського металу за світовими цінами місця на тих ринках не залишається. А демпінгувати
українські металурги не зможуть через застарілі технології та обладнання підприємств, собівартість продукції яких значно
вища, ніж на сучасних виробництвах.
Більшість трубної продукції Товариства за своїми технічними характеристиками не поступається закордонним аналогам.
Особливiстю трубної продукцiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" 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.
Але конкуренція на трубному ринку дуже висока, тому Товариство шукає напрямки й регіони для просування своєї продукції.
Товариство активно працює над освоєнням нових ринків збуту шляхом розширення виробництва складних видів продукції.
Слід також зазначити, що за співвідношенням характеристик міцності і пластичності, рівнем механічних властивостей
суцільнокатані колеса підвищеної твердості, вироблені на ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", не поступаються продукції конкурентів.
Розвиток українського гірничо-металургійного комплексу значною мірою залежить від того, чи зможуть його суб’єкти
використати ймовірні зміни кон’юнктури світових ринків чорних металів і залізорудної сировини для зміцнення своїх
конкурентних позицій на міжнародних і внутрішньому українському ринках. Причому для того, щоб таке зміцнення позицій
мало усталений, а не тимчасовий характер, воно повинно спиратися на сучасну технологічну базу. А це, у свою чергу, потребує
суттєвої модернізації виробництва.
У зв'язку з цим, підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється, необхідно виділити пріоритетним напрямом
діяльності проведення заходів, направлених на вдосконалення техніки і технології на базі сучасних наукових розробок з метою
зниження енерго- і матеріаломісткості, а також - на підвищення якості трубної й колісної продукції.
Основними конкурентами металургійних підприємств України в Європі є металургійні комбінати Бельгії, Німеччини, Франції,
Італії, Польщі, Словаччини, а на Сході – комбінати Японії, Китаю, Індії, Південної Кореї.
У середині галузі в Україні основними конкурентами, по окремим типорозмірам труб, що випускаються є: ВАТ
"Дніпропетровський трубний завод" (м. Дніпро), ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (м. Маріуполь),
ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (м. Нікополь).
Основними конкурентами на російському ринку по всьому сортаменту продукції, що випускається ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",
включаючи труби нафтового сортаменту - підприємства, які входять до Трубної металургійної компанії і Групу ЧТПЗ.
"Трубна металургійна компанія" (ТМК) - світовий лідер з випуску трубної продукції, зберігає перше місце в світі за обсягами
випуску трубної продукції в натуральному виразі і за асортиментом продукції. У порівнянні з іншими російськими
підприємствами продукція ТМК відповідає їм за сортаментом, ціновим показникам та собівартості на тонну. У порівнянні з
українськими та китайськими конкурентами ТМК виграє з точки зору маржинальних показників, незважаючи на істотно нижчу
собівартість виробництва китайських конкурентів.
Група ЧТПЗ - ВАТ "Первоуральський новотрубний завод" (м. Первоуральськ), ВАТ "Челябінський трубний завод" (м.
Челябінськ). ЧТПЗ включає в себе трубний дивізіон, орієнтований на виробництво широкого спектру трубної продукції для
внутрішнього ринку Росії.
Російський ринок коліс та бандажів представлений двома виробниками - ВАТ "Виксунським металургійним заводом" (м.
Викса) та ВАТ "Нижньотагільським металургійним комбінатом" (м. Нижній Тагіл). ВАТ "Виксунський металургійний завод" є
конкурентом підприємства в області виробництва залізничних коліс, ВАТ "Нижньотагільський металургійний комбінат" - в
області виробництва залізничних коліс та бандажів.
Що ж стосується російського ринку, то саме через військово-політичний конфлікт із Росією, присутність українських
металургів на цьому ринку буде скорочуватись. Адже російська сторона цілеспрямовано вдається до антидемпінгових санкцій
щодо української металургійної продукції.
Водночас, умови доступу української металургійної продукції на ринок США останнім часом поліпшуються. Враховуючи
перспективи розвитку геополітичної ситуації у світі, можна очікувати на збереження в середньотерміновій перспективі цієї
позитивної для українських виробників металургійної продукції тенденції. І хоча поліпшення доступу українських металургів
до ринку США навряд чи найближчим часом зможуть повністю компенсувати їх втрати на російському ринку, однак у будьякому випадку така навіть часткова компенсація позитивно пливатиме на розвиток вітчизняної чорної металургії.
Особливiстю трубної продукцiї ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" являється пiдвищена точнiсть труб по дiаметру, що дозволило
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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 нових видiв продукції.
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 2017 року та 2016 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. Днiпро, 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. Днiпро, 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 2017 г. и 31 грудня 2016 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.
27. Управління фінансовими ризиками.
Цілі та політика управління фінансовими ризиками
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.
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